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 كوقعمت دوور رفأ يقطم بدأ 18سم قملعمم قالو النقا 1 تفنقل.

 ديوس
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 م0
 يىطسرلا روصملا مي رأت 9 كاع

 قب نال ةعماج

 ! هاب ب ةرهأفلا



 امددت ناك ىلا قاوسالا ىف هلئالد تاني ىداصتلل اور نم دالبلا هكدهبش اه

 مانا فائصأب محدرتو طامتلاو ةكرملاب جوم تراص ا : ةيحان نم ًارييك

 . ىرخأ ةيحان نم

 نيطالس ر.مه نم قاتل رطشلا ىف هرارمتساو ىداصتقإالا روهدالا ةادب معمر

 جات آلا طويه نم هنع جت امو « ربنلا طيشو ىرلا لئاسو لامغإ بيسي كيلاملا

 ىلا ةدقنلا ةدعاقلا لثع ساحتلا راص ثيس  ىدقتلا ماظنلا دايتاو ؛ ىعارولا

 ؛امفيزتو ةلمعلاب بعالتلاو  ةضفلاو بعذلا نم الدب تاعييملا راعسأ الإ بست

 ةبوألاو تاماجلا ببسنو . ميسفتأ نيطالسلا بئاجس نم ايتتميق ضررا نع الضف

 هنع بيسق امو « ناكسلا ةلقو روهدنلا نم فينع كرد ىلإ دالبلاب كلونلا ةلاتنملا

 نم داز ىتلا نمالا روهدن نم ندملا صودمأو : ربنلا ةنصارقو : ناب رعلا ثمع

 ىلع نايللا كيلاأأ تاءادتعاو « كاملا فئارط نيي عراوشلا بورح هووهدت

 ةيمويلا ايلا ىف ةداتعم ةمغن تحيصأ لاو  قاوساللا تيئاوحلاو هعالاو سانلا

 هنإ لوقت ٠ روهدالا رهاظم نم اهريغو .. ٠ ا رصعلا كلد رشاوأ ىف ةيرمملا
 لالالا أدب ء اهريغو بايساللا هته نع جئانلا ىداصتقإلا روهدتلا ةيادب عم

 اس مأع لكشب - ميكح ددم ترصقو « نيطالسلا ةطلس تفعشف « ةلردلل يمايسلا

 ةيلغادلا قاوسالا ىلع هلك كلذ ريثأت سكساو «, ةيجراخلا راطخألا ايتددبت اك

 هتيسفتراو « عئاضبلا تلق اك“ ءاةيحلأ# نم ظوحلم لكشب امددع لق + دالبلاق

 + ىرخأ ةيحاف نم ايناعثأ

 ؛ ةقفوم ةلواحم نركست نأ هللا وجرأ ةلواع ىوس ةساردلا هذه تسيلق « دعبو

 مسأق هدبع مساق ر ودك د ٠ نامتسملاو قفوملا هللاو

 !9090/8 سطسغأ ١9 : مرملا



 قاوسأللل ىعونلا مسنالا ةسارد ) طاطسنلاو ةرعافلا قاوسسأ

 قاوسأ لس نرلئاجلا ةدالا  قاوسالا ملظن ىلع تاظحالم

 رظان ) قاوسآلاو هلودلا  ةنقؤملا قاوسالا  ىلقألا

 كلامملا ريمد لالخ ةتفيظو روطتو بستحملا - قاوسآلا

 مئاضبلا مرط ماظن ) قاوسالا ةكرح ىف ةراؤملا لماوملا

 ةيسايسلا لماوعلا ب ىدقتلا ماظنلا ب بئارضلاو ةريعستلا

 . ةعاش ( ةيعيبطلا لماوعلا  نمآلا ةلاحو

01 
 ةثيدع نأك . ٠ . .٠ هنأ نم ىديرقملا هركذأم ةساردلا هذه ىلإ الخدم نكيل

 كافكو ء اهرثكأ داب دق ًادج ريثك ءىث قاوسآلا نم امرهاوظو رصمو ٍةرهاتلا
 باب ىلإ قرللا ىضارأ نيب امف قاوسالا نم برخ ىثلا نأ امددع ةرثك ىلع الياد

 وت هتياوح ايام اهف ةيماع اهانكردأ اّقوس نوصخو ناثثأ سقللاب رحبلا

 ثالثلا تابجلا ةيقب فيكسف ىرفلا ةرهاثلا رهاذظ ةلمج نم هذمرو : ًاترئاس نيت

 تالالد نم ريبكللا شرؤملا تاك هلمحت ام مّقرو « 806. + . رصمو ةرهأتلا مم

 . نيح ىلإ اهتعقانم ءىسرت اننأف « ثحابلا امتطخعال

 ءام صاب م ططخلا « ىريرقلا (1)



 تنص [! اننصسا

 ؛ طاطسغلاو ةرهاثلا قاوسأ نع ةيئاصحإ ةلوامم قاقد ناو ىديرخلا مدق دقو

 قاوسألا روطت نع !ريرم: ان مدت هنأب ددصأ] اذه يف ىريرقملا أن همدقام زاتعو

 اهوس ني.دحو ةعيرأ (ةهططخ ىف ان ىصسأ دقق لوبذلا' وأ جاورلا ثيحح نم

 لثم ةرهاقلا ططخ نم روهشملا نع همالك ءاتثأ اه ركذ ىلا قاوسألا ريغ «ة رهأقلاب

 نرءوتمم سأنلا نك ثرح ليها ناع طقيق و بدلا قوس و ؛ « لالثلا قوس وه

 تاي هنم عابت تناك ىذلا جاجدلاو زوآلا ءارشل ةممج موي لك حابص اضيأ

 دجو# تاك ثيحح قرتملا خوخ عبسلا طخو « نيرصقلانيب طخ لثمو « كانه ةريبك

 . ةمنار قاوسأ

 7 )أه دعو طاطسفلاب ةفيوسو اقوس نا رشعو نينا

 هدبإبو ةنس ماع ىح طاطسالا قاوسأ نأ (ه مهو تا) ىريرقلا ركذو

 . 9 هف شاع ىذلا رصملا ىف رثدنأ اهرثكأ نكلو + اوس رشع ةعسق تناك

 ىف ًايرغ ودبي سمأ ومو « ( م18 نرقلا ) ىرجلا عساد1 نرقلا فصتنم ىأ
 نم تاقيوسلا دعبكسا ىريرشلل نأ انربتعأ اذإ الإ مبللا نيردصملا نيب ةنراقلا ةلاح

 ٠ هرك ذ ىذلا ددملا

 ةيادن و « كأ.اايلا رمدعن ءةريخالاةرتقلار صاع ىذلا- سأايأنباناف ىرشأة ران نمو

 إ ءج نص 2 ةيالرص 4# نص , مايرص ء 00 نع ؟ ج قياسلا ردسلا (1)
 مو نم , مم نع ؛ ب رامتتالا : قاقد نأ (؟)
 - #74 ص ءابإو نتعو ب ططخلا < ىردرقلل (5)



 ميس غي“ ديميس

 قاوسأ ةدع ا! «روهدلا عئاقو ىف روهزلا مئادب , هباتك ىف انل ركذي  ىناثملارصعلا

 ةيطسابلاو برشلا قوس ه» لثم « ىريرقملا وأ قاقد نبأ ىدث ءاوس ركذ اهل دري ف

 عبرلا تمتو « هأآكناخلاو ءشوجرم قوسو « لضانلا قرسو ء بجأ11 قوسو

 ايل امدقي مل ىريرقملاو قاقد نبأ نم الكنأ ىنعيام وهو . اهريغو «. . . ةيباصلاو
 ىلع تأرط ىتلا ةيعونلاو ةيناكملا تاريغتلا نأ 5 ةبج نم قأوسالل ًاقيقد ءاصحإ
 قاوسالا ضعب ءافتشا نم تاعج ةيساسأاو ةيداصاقالا لماوعلا محب قاوسالا

 . هريسغت نكم |سأ ةديدج قاوسأ روبظو ةمدتلا

 مئانعلا عون ف صصختلا نم اعو: تقرع رصعلا كلذىف قاوسآلا نأ مقاولاو

 ناكذإ ء رصعلا كلذ ىف ةيعاتجالا ةارهلا ةعيبط عم قفتيام وهو اهنم لك اعبي ىلا

 ردأاصم لالخ نم ودي 5 مهمسأب فرعت ةراسس نوتكسي ةنئاط لك دارفأ

 . ةرفلا كلمت

 قتكتس اننإو مث نمو ء قاوسألا كلت لك عبات ةلواح نع ماقملا انب قيضيو

 قاوسأ مضو ىمعي « قاوسالا ةيعون بسح ةيسيكر تاعوسجب ىلإ ابمست#ت نأب

 . ةيئنأغ ةعومجم ىف اهتامزاتسمو سبالملا قاوسأو « ةعومجم ىف ةيئاذنلا دارلا

 7... اذكهو ةثلاث ةعومجم ىفارغسلا تازيرحت قاوسأ بردت ان

 ؟ا2إ صو 1/4 نع )ايل نص امس 6 ا”. 2. ”جع صو ت(1)

 همدقأع ىلع . ثخبلا نم ءرجلا اذه ىق يباسأ لكشب ثسابلا دمتعي (*)

 ؛ قاوسالا نع تامولعم نم ( و.+ ص + نص ب ب ) هططتخم ىف ىزيرمملا
 رعخأ ًاردصم ناك اذإ الإ مبللا رداصلل ثاراشأ هك كانه نوكم' نلف مث نمو
 + ٌطانتلا ريه

 3 ن1 ييابحبم مأ]- ززمو عاجأات



 تب را صح

 كلمت نأ ماقملا اذه ىف ظحسالت نأ انب ردو « ةياذنلا داوملا قارسأب ادبناو

 عيذوتعم ةرورضلاب ى'متي ىعأ وهو « دالبلا ءاحتأ عيمج ىف ةرشننم تناك اوسألا

 مقاوم ىف ماهت تناك ةئاذنلا_داوملا قاوسأ ضي نأ لب « ةيناكسلا تاممجتلا

 « ةسردم وأ مدجسم ىبي وأ « ةعرت قشت وأ ء ليتلا لع رسب يني ثيح لمعلا

 ندايم نع الضق « ءالوآلا دارع لثشم ندا عباطأاا تاذ تايساتملا فو

 نم ًادحاو ةيريآلا ةلودلا مايأل ىلإ مجري ىتلا ء سوتفلا باب قوس ٠ ناكو

 ءارشل ضرالا راطقأ نم ... , هنودصتقي سأتلا ناكدقن قارسالا كلت ربشأ

 أضيأ روتشأ 5 ...٠ تاررشخلا فانصأ ءارشلو رقبلاو نأضلا نامحللا حاونأ

 ممللا ىعام نم ةرفاولا ةدملاب آرومعم ... » ناكىذلا ناوجري ةرانل قوس

 نم ةريثك ةدع هبو « ىرقبلا محللا ىعايو « طيمسلا محللا ىعابو « ناسلا نأشلا

 نيراطملاو نييآوشلاو « نيخابطلاو نينابللاو نزابتْلاو نينآبجلا نم رهتكو نيئايرلا

 ةدئاملا متاوح ىوس هيف عابال توناح قوسلا كلذ ناكو : ... نييرضحلاو

 . حاتمنلاو رامشلاو ثاركلاو لقبلا نم

 هب عابت تناك ىذلا ٠ نيجاجدلا قوس ىف عابت تناكف نجاودلاو رورطلا امأ

 ىلإ ريئامملاو ؛ ةئيزلا رويط هب عانت تناكك» زواألاو جاجدلا نم ةريبك تايك'

 مهلانطال ريفاصملا نورتدي ساستلا ناكو , فالالاب دعم ابصانتأ تناك

 حبست رويالا نأب مداقتمال كلذو :ء ريخلا لمع ىف ابس اهرئاطي ىكل

 , هلل كمر



 0 ا

 وأ ؛ ةبك انلا وأد 1: ىقو 4 ةبك اغلل ىزك م قرس ةره'لاب ناك هنأ ردبيو

 فالثخإ له رصم نيتاس ايجتتن يتلا 5 اوذلل ابل] درت تناك ىلا « سافتلا رادو

 . !”اهبحارشو رصمو ةرمأقلا قاوسأ ماس ىلإ لقنت اهئمو . . . ايفاتصأ

 دارال عم ىف تصصخ ةريثك قاوسأ ءامسأب كيلاملا رصع رداصم لفحتو

 جاتصام لكب ؟رماع ناك ىذلا « نيشيعتلا قوس ه لثم تالوك أكلاو ةيئاذغلا داوأل

 نيرصتلا نيب طشو « الل وأ ًارابت ءاوس ناسفإلا اهدحي اهريغو تالوك أم نم هيلإ
 , ةعرتتملا نامحللا نم تالوكألا فاتصأب « هيف نودمقي ةعانا ناك ىذلا

 "7... اهريغو ةبكانلاو ةعنسملا تاوالحلاو

 ىرملا أ! نو همنا بستك" ا دقف « نيبوالخلا قوس ه مسأب فرع ىتلا قوسلا امأ

 هولا ضعب ىتأي ام اهيف رهدري مماوم قوسلا اذهل ناكو « ركسلا نم ةعونصملا

 نابعش هفمتو + بجر سش مسوم ىف : كاذن] ةعاهتجالا ةايلا بئاوج ىلع

 تناك « ناضمر ريش فصتنم نم هل أدبي دادمتسالا ناك ىذلا رطفلا درع مسومو

 مسأب ليثاقلا كلت تقرع دقو ه ةنلنخلا تاناو يلا ةئيه لع ىوللا نم ليثاع' عنصت

 لك نزو نأكو تيناومخلا باوبأ ىلع طويخم قلعت اهنآل (ةقالع اهدرفم) قيلالعلا

 ةدع اوس تدب قو 4 هاو. ةنس ماع دعب « سافتلا راد د تنشأ )١(

 نأكو 4 نوه 0| اهودسو ميدب لكش ف بترت تناك ىلا ةبك انلأ أبم عابت تئاوحم

 رلظنأ . سمشلا رس نم ةكاوفلا ةياهل نيكااكلا كل: نيام نصب فقس كانه

 / ؟ ج كوالا , مصور ب ططخلا : مافتلا راد نع ىريرقملا نيدلا قت هبتكام

 .( .14٠ ص ق/ بوي لميو سمسا ق

 + 178 ص / 807 نص ؟ جو "ع صار ج ططخلا ىريرقلا (0)



 ةيبص 1! + ديس

 قو ؛ مهانطال سائلا امرتدي « لاطرأ ةرششعو لطر عبر نيبأم سوارتي اهم“

 وهو + ىوالا نع فئسصلا اذهب ءىل:« ييئافالاو ةرعاثلا قازسأ تناك مسأوملا هذعا

 ٠ ىوبنلا دارملا ىف اثدنع نآلا ثدمم ام

 قوس ه اهنم ركاذلتف ابمزأولو ساللا عم ىف «صصخم ىلا قاوسالا امأ

 «فيراشتلاو علخلا نم محريغو ةلودإا لمأ سبالم هيف عابت تناك ىذلا !*نينلخاأ
 كلذب عابت ( ةرهاجلا ) ةطيدملا بايثلا تناك ( موه ) ىرجملا عسانل نرقلا ىفو
 برتقيو < ... نيبناللا رومعم ... ١ نرقلا كلذ ةيادب تت ناكو « قوسلا
 هرمأ ةيادب ىف نأك يذلا « نييسئاومخلا قوس ء ةصصاق ثيح نم ٌقوسلا اذع نم

 كلاملا ناك ىنأأ - ةقطنم عج  قطانملا ىهو إل دانسالا سئاود مل اصصخم

 حلب نأ ق وسلا كلذ روطت ةعباتم لالش نم عياتتسلو «( ميطاسوأ لود اهنودتري

 كعب قولا رمأ لآ دقق « ةلودلا هتام ىذلا ىداصتقالا روهدتلا لع اماه آرشؤم

 ابسبلو ىلا قاوطلا عيبت هتيناوح ملفعم تراص نأ ىلإ ةيلاتنلا ةيداصتقالا تامزآلا
 . نأمل

 ءارماللا ناطاسلا ابسباي ىأ علخلا هيف عا“ تناكدقف 7 ءنييشبارشلا قوسو امأ

 هفغيراشتلاو ملخا ءاآرسشلا راجت ةدع قوسلا كلذب ناكو مدعو ةاضقلاو ءارذولاو

 . ءارمااللو ىناطاسلا ضاخلا نآويدل بعضو

 ايممهجو - ىملخ ةملك نأ 0 ١ .# ص + ا ططالا ) ىويرقملا رك ذ (1)

 هركذ أم رودي نكلو « ةلممثسملا بايت ىأ عيلخلا باشا رجأت ىتعت  نييعطم
 : كل دك نكي مل هنأ قو.لا نع

 ىف شوبرشلا لطب دقو .. . ةماع ريغ نم سأرلا مع لمح ثلنم هناك جانأأ ةبثخ
 يريرقملا ططدش رظنا كيلإملا ىز ررط# نع تامولعملا نم ديزاس ةيسكرجلا ةلودلا
 . اهدعبامو و ءو ص ةيكولمملا سيئالملا « ريامو ءا كح ص / ىلع صا <



 # 00 « نيرابآلا قوس , قوسلا كلذ

 « نييخوشلأ قوس « نع ىريرفملا اهدروأ ىلا تامولعملا لال نم حياتسا و

 دقق ؛ كاذنآ رصم ىف ةعايئجالا ةايحلاب تقل ىلا تاروطنلا ضءب ىلع فرعتت نأ
 ةعاتص ىف مدختسي نأك ىذلاو « ابروأ نم دروتسملا سوما عيبي قوسلا كلذ ناك
 ةريطملا مايالا ىف الا خوجلا نوسبلي سانلا نكي ملو « جورسلاو رثا'لاو دعاقلل

 خول! نع نوءف رتب سائلا ناك دقف « سبالملا نم هنورتعي الو رطملا مهمتي ىكسل
 ىذلا ءالملاو ةيداصتقالا لاوالا روهدت نكلو « جورسلا ةعاتصو مدختسي هنآل
 سانلامظعم راصو « كلت مهر ظن نع نولختي نييرصملا لعج لمش ايف بالا لمش
 ىلع ساتلا لابقإل نييشوملا قوس رهدزاف ؛ خوجلا نم ةعوتصملا سبالاا ثودتري
 دمي لع و « هكرثك فصرت 'ل ! ريثك اًديش هنم جن رفلا تيلتجاو ه.هد 4 وجل!

 «. . . قوسلا ذم

 « ةحاسالا نم دونا مزاول ىف تصصخت ىتلا قاوسالا روصملا كلئ تفرعو

 دبع ف ءىثلأ ىذلا  حالسلا قوس ناك دقف : كلذ ىلإ امو بوكرلا هتادعمو

 باشتلاو ىمقلا نم لاتقلا تاودأ ميبل المع .س نيريصقلا نيب طخ ىف ةيبويآلا ةلودل
 برقيو قوسأا كللذب لصتيو « حالسلا تالآ نم اهريغو ... 9 تايدرؤلاو

 مغرو « بوكرلا ىف ةمدختسم ا زيمأبملا عيبل ادعم نأك ىذلا « نزماهلا قوس و هنم

 ىلا فراعلاو , ىودلا هيق عابت تفاك دف اماه اصصختم نكي مل هناف قوسلا مسا

 مو م م م ططتملا ىريرقملا )١(
 تاقلمم نم مكصي ناكوم ناصمقلاك سبل تناك ةبقاولا عوردلان ع جون (0)



 تس دا

 ىذلا « نيرمجألل قوس ٠ ناكو  مالقالا نيكاكس لثم ... ةضفلاو بعذلا اهقأ

 نييزمأيلا قوسل !رواجت «ةيدلجلا باولا مزاول نم اهريغو مجللا تاردأ هيف مابق

 رهبت ددج هب دجو اك ( نداعملاب ميعطتلا ) تكلا عانصو نيثالط ةدع هب ناكو

 ش , 2 ابعزاولونجورسلا عابص نم

 مذاول ميم ىف تصصخت ىأ قاوسالا نم ددع ةرهاقلاب ناك كنااملإ رمع قو

 دارأ ول «.. ء هنأ ةيسردل .اممكض اوس ناك ىذلا « نيلسرملا قوس ء لثم رثدلا

 كلذ نم هلطي امدوجو هيله قشامل موي ىف راكأو لمج ةئام زيبجت ناسنالا
 قولا اذه نأكو « نزاخنلا قو ىوسلا اذب. تيئارحلا ىف راجتلا دص كلذ ةرثكل

 هيف عابت تناك ىذلا « نييرياحلا قوس ٠ كلذ ىف هلئاع و ء يحل ١ مسأوم مايأ رهدزي

 ناقوس أش ةقحال ةلسرم قو سدقلا تبو زاجحلا ىلإ ايف رفات ىلا ريانا

 .نييميك قوس » ىاثلاو « تولوا نب دمحإ عماج قوسب ايعدسأ رياحلا عيل نار

 ناسنالا نأ رابتعأ لع ميثئاب ري نيمتهم وئوكي مل قوسلا كلذ راجت نأ ودبيو

 ع , اوناك مهنإف مث نمو ؛ رمعلا ىف ةدحاو ةرم يوس قوسلإ كلذ قرطي الأ

 . .. . ايركشم الو امئاب توعارب ال

 أمف عابت قاوسأ ةده كاته تناك انآ اهانركد ىلا قاوسألا نع الصقو

 هيف عأبت تنأك ىذلا . نيبقداتسلا قوس 00 ةيمويلا مه أيح ُْق ساأنلا تامسأس

 نويرصملا ناك ىلا ةيشاللا تاعوتدلا نم اهريغو ةرسآلاو نارخلاو قيدانصل#

 . مهلزانم ىف اينومدختسم

 نع ةديقم تامولعم ركذ ثييح هيا | ها دس ىزيرتملا طخ رظنأ (1)
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 نوب ناأكم نوالق روصتملا ناطلسلا ءآعنأ ىنلا ٠ نييرشملا وس , امأ |
 ىق الئاه اجاور قل دقف ء هسفت ىلع هعطق دق ناك رذنل ءافو « ةنومملا سيس ء
 ىثخلا نكلو « ريثملاب نيملوم مهتاقبط فالتخإ لع نويرصللا ناك ذإ هىمأ ةيادب
 ميصأ ىس ( م ١4 ) ىرجملا نماثلا نرقلل تايرشأ ىف ىبتعلا ىلإ ةقيرط فرع
 . اثيش ىنمو ال اهمأ

 مايأ هىثلأ « ةرهاقلا ىف ةعدقلا قاوسآلا نم ب « نيعامتلا قوس ه ناكو

 رايخأ نأ عقاولاو « « نيحامتلا قوس » مساب كاذنأ فرعي ناكو ةيمطانلا ةةودلا

 ةأاببملا بناوج ىلع ءوضلا نم اريثك قلت « ىريرقملا اهدروأ قولا اذه

 ةيماع هتيناوسسو قوسلا اذه انشرؤم رصأع دقف « ةرتنلا كلن رصم ىف ةيعاتتجالا

 ةحوتنم لافت قوسلا تيناودح تناكو تافاوطلاو : ةيسونافلاو « ةيكوملا عومشلاب

 نميز نقرع « نيعامثلا تاريعذ . نيل لاقي اي اني ام ساجتو « ليللا ففصتنم ىس
 راهدزا مسوم امأ ه نبلجرأ ىق ءارخأ لياورسلاو , سرطلا تاءالخا وهو زيدا

 قات سيئاوفلا تناك ذإ « ىراصتلا ساطغ فو ناضمر ربش ىف ناك دقف قولا
 هذه ىفو «... ءايثألا هنآ نم ليلا ىف هتيؤر ريصتق ... و قوسلا تيئاوح لع
 لصق نهنم ةدحاولا تناك تا ةييكوملا عومشلا نم ةريبك تاي عابت تناك مساوملا

 ةموخضلا مو.شلا امسال رج وتو عابت عومشلا تناك« لاطرأ ةرشع ىلإ اينذو ىف
 لجأ نم كلذو « تالجع ىلع لمحتو رثكأف راطنق لإ لصي اهادسأ نذو ناك ىلا

 ةياكسس نع خللا رجعي ... ١ بكوم ىف ميوارألا ةالصل نايبصلا جورش

 اه ب ةياضو

 ةيءاتجالا ةايحلا نع ةميق تاظحالم ةدعب فصولا اذه نم جرختو
 سأنلا مقدو ناك ناسمر ربش ف 8 وارلا ةالص بك. 6 ماههالا نِإف ؛ ةيداصتقالاو'



 هس ! مس

 ةعانص نأ ةظحالملا نع بيغي الو « ةمخضلا عومشلا كلت راجتتسا وأ ءارش لإ

 ىداصتقالا روهدتلا نإف ىرشأ ةيسان نمو . رصعلا كلذ ىف اربثك تمدقت عومشلا

 كرت ( م١1 ق ) ىرجملا عساتا نرتلا نم ءادتبا داللا لع هتأطو تدحغا ىتلا

 جومشلا ءارش ىلع لابقألا لقف « ةيعاتجالا تاداعلا كلت لثم لع ًاحضاو ثا

 م. بأتلا نرقلا فصتنم ىف طقف تتاوس ةسمخ ىلإ قوسلا ىمأ ىبتنا م

 . .يرسجلأ

 اتاوسأ ةرتفلا كلم تفرع دق رصم ناف امرك د يالا قارساللا نع السصفو

 . ؟؟مانغالاو ريغاو لانبلاو ليلا لثم تاناودملا عببل ةعصخم تناك

 تاظحالل ا! ضعي قوسف نأ ءاتب نس قاوساألا ضعبل ضرعلا اذه دعب

 ء قاوسألا هذه ءاصحأ دصقن ىل انثأ ررقن نأ انب نست اكس قاوسالا هذه لوح

 ةعيبطو + قاوسآلا كلت ضعب تابعون نع فعكلا ةواع وه لدملا ناكل

 . رصملا كلذ قاوسأ

 رصعلا كلذ قاوسأ نم ريتك نأ ف صخلت تاظحاللا هذه لوأو سو

 ضعب ىنكس بيب وأ اهطاشف ريثت بسب امأ نمزلا دورم عم ريغتت اهواعمأ تناك
 ناك ينبا ٠ نيياودلا ىوس . كلذ لاثم ء قوسلا ىف ىرخالا قرخلا باعصسأ

 نماثلا ثرقلا لئاوأ ىف ءاوشلا ىعام ضمب هنكس ىتح + نييحمارشلا قوس ء همسأ '
 يردوا مسأنلا نرتلأ ىف ء نيابارخلا قوس ه ىمسي ععبصأ مث ( م ١4 ) ىرجحلا

 ب4 صم ق / ؟ + كولسلا ىريرقملا : و ص و + راصتلالا . قاقد نأ )١(



 معآ 9 سم

 مس نع الضق كانه عايو ليارنلاو قفدلا لخاتم متدت تناك ثيح ( م16 )

 ناك ىذلا « نيطارخلا قوس » مسأ نيت كزذك .٠ ماقلا دالي نم دروتسملا نجلا

 « مسأب ىرجملا عساتلا نرقلا ف فرعي حبصأو « نيغابصلا ةبقع و مسأب فرعي

 ىيداصتقالا روهدتلا نأ اهادؤم ةقيقح لإ ةراشإلا بهجت انهو « « نيشاشتلا قوس د

 نم ايصصخت مدعو اهتاحاسم شامكنا بهس اك , ةيحان نم قاوسالا ددع نم لأق

 ىف اثنت تناك قاوسالا ضس نأ نأشأ اذه ىف اضيأ انهابتلا تغأيو س +

 ,قاوسالا دحأن م نيلوقنملا فرحلا باحصآ ضعي ابي نكسي ىكل نايحالا ضعب
 (ىزورونلا سفري) ريمآلا هأشنأ ىذلا « نييفان شالا قوس م كلذ لعالاثمقوقو
 هيق عابتل ( ع4 ( ىرجملا نمالا ثرتلا رشاوأ قوقري رهاظلا كللا راداود

 نييريرخلا طغ نونكسي أوناكنذلا نييتافشالا هيلإ لقنو نحلاعنو ءاسنلا ناقش

 . نيجاجزلاو

 قاوسالا كاذنآا رص» تفرع دقف ةمصعشالا قاآوسالا دوجو مقرو سم م

 لمآ ىف ةمنل ةيصقلا » نأ ىريرقملا ركاذ دقف مئاضبلا عاونأ لكس ةعماجلا ةلفاند

 تابورشللو لك آملا عاونأ ةظنكملا تدناوحلاب ةرماع تناك دقف + رصم قاوسأ
 ةرامح قوس , امأ ؛ « عاونألا نم اهيف ام رصح نع داعلا زجعي .. ه ىلا ةعئمالاو

 قولا اذبم نوئغتسي ةقطنلا هذه ناكس ناكذإ آرماع اقوس ناكدّقف « ناوجرب

 قوسلا اذه نم ناسفإلا مزأي ام لك ءارش انكم ناك« مهترام- نم جورخلا نص

 «ء سوتفلا باب قوس ء ىنأيو « ىلذلا نم ةرشأتم ةعاس ىرس اأتوتنم لظي ناكىذلا
 . ةعماجلا ةريكللا قاوسالا لع ادلاثث الاثم انل مدقل



 سا | 5[ سس

 نع انئاظحالم راطإ ىف اهباإ ةراشإلا بح ىتلا ةماحلا رومالا نمو وع

 قوسأا هسراع ىذلا طاعنلا رن نم أقتشم امسأ لمصت امئاد نكمت ل امنأ ,قاربالا

 اهمابمآ تذفتا ىتا# قاودألا ضءبل تاراثأ رصملا كلذ رداصم ىف دمت انأ ذإ

 قوسو « فولوط نبأ عماج قوس لثم ٠ هيف تمرقأ ىذلا ناكملا ءابسأ نم

 شمل ناك 5« اهريغو .. .رسوتفلا باب قوسو ناوجرب ةراس قوسو !! ءاكناخلا

 ةقيوس لثم و رصم تنكس ىلا تاعادلا ضءب ءامسأ نم ةقتشم ءامسأ قاوسالا

 ابنأ قاقد نبا ركذ ىلا « دوهلا ةقيوسو .٠ « « ةيرانلل ةقيوسو ٠ « نييقارلا

 ةقيوس ١ لث صاخقأ ءاسأ قارساألا ضمب تامحو (؟9 هام ىف ةيرخخ تراص

 نيش ناقد نإ امركذ ىلا « نادرو قوسو » « ةيمجعلا نبإ ةقيوسو ءا< « قوتعم

 لثع ةنيرط ءامسأ رصعلا كلذ ىف قارسالا ضمبل تناكو . 1 طاطسفلا قاوسأ

 ل ا: ؛ نطايملا قوس ٠ لثمو « (49 ياخل قوس ١ و « كبقارلا قوس

 مام نم ع ب روقزلا مئادب . سايأ نأ (1)

 نم هببأ نب دايز مريس نذلا نييقارملا ىلإ ( نييقارعلا ةقيوس ) بسنت (0)
 خيرات ىلإ قاقد نا رشي لو +( ص ه ب راصتتالا . قاقد نأ راظنأ - قارعلا

 .( م0 ص | ؛ ب )ال مأ اهريع ددمم له انريخع مل هنأ 5« دووبلا ةقيوس بار

 ؟6 / مو نم ء 14 ص عب قاقد نبأ (؟)

 . مب نم /سانأآ نص ءزجلا نفل قياسلا ردصملا (4)

 مجري مسالا اذه بيس نأ ( +٠١ ص + ج ) طلطخلا ىف ىريرقلل ركذ (0)
 دمحم رصأتلا ناظللا مايأ ىلاطللا صاخلا رظان وشللا باع ولا دبع نأ ىلإ
 ماظن اذه فرع ) بصقلا لسع نم ةيق قوسلا اذه راحت ىلع حرط نوالق نبا
 رظنلا ضخب ةلودلا لثع اهددحي نامأيو« راجتلا ىلع عئاضب ضرف ىأ عئاضبلا حرط
 ناطلسلا وابستلا فقوف ةظهأب لسصلا راعسأ تناكو ( ةقيقحلا عئاضبلا ةميق نع
 « نيطايصلا قوس » مساب اهتعاس نم ىولا ىمسو « كلذ نم مهافعأ ىتح اوطيعو
 . نييرصملا دنع حايصلا ىنمت تقولا كلذ ىف ( طايع ) ةلك تناكو



 سلا 1 ة“ تسي

 بئاجألا ىرسألا ا نكست ىأأ نك املا ىف امنت قاوسآألا ضعب تناكر

 دقق « تاءاعنإلاو ةينارمغلا لامعالا ىف ممومدختسي نيطالسلا ضب ناكنيذلا

 مهلج نذلا نمرآلا ةصاخ جنرال ىرسأ نكسب ًاصاخ دونبلا ةناوهل قوس نأك
 نض درتلا ةنارش تمدع دقو « هريابع ىف لمعلل نوال# نب دمع رصانلا ناطاسلا

 ةمجابل رصعلا كلذ ىف ترركس ام اريثك ىلا ةيقالغلالا تالمحلا نم ةلمح
 . داسنلا راكرأ

 دقف + كلامأ) ريمع ىف ابطيطةتو قاوسالا ماظن قلعتي ايف ةماه ةفيقمح ةمئو
 ذؤاثملا ددمتم قوسلا نوكي نأ ابف'ىعارب نكامأ ىف ماقت قاوسألا تناك
 احضاو ردي ام وهو ءاهنم جورخلاو قاوسالا ىلإ لوخدلا لجأ نم كلاسملاو
 قاوسأ نأ ًاضيأ عشت ا« ىريرقملا نيدلا قافا» <« قأقد نبأ ه نع لك مالك ىف

 . "اب. ةصاخش تراخع اه ناكر صعلا كلذ

 ىنويآلا ريما ىف تاو#تو ٠ ىمطانلا ريدعلا ىف دوتلا ةنارخ تتشلأ (1)
 ني دمع رصانلا , ةناماس ىتس كيلامملا ريمع ىف كلذك تلو « ءارمالل نحس ىلإ
 ىرسأ نم ًاريثك شضرفلا اذهل بلجو ؛ ءانيلاو ةراملاب امتبم ناك ىذلا « نوالق
 هدوتيلا ةنارش ء ىف مهنكسأ مث لبجلا ةعلق ىف مبضعي نكسأو نمرآلا ايسال جنرنلا
 اورهاجتو ؛ نمرالا ددع راكان تقولأ رورو « نجك ابمادشتسا بفقوت ام دعب

 ( اناع ريزتخلا مْلو روخلا عب لثم مرصأعم قتح تراثآ ىلا داسقلا رومأب
 رأ «ابجوز وأ ايلمأ تكرتا ذإ ةأرملا نأ تح... , ةرطدلا نكامأ !اورادأ 5
 دولا ةنازض نمرآل ادنعلشدو «وابأ كرت اذإ بامئلاوأ ؛ اياارمتكو اذإ ةيراجلا
 و ططخلا ئربرقملا رظنأ ه٠ .د ناك نم ناك ولو ء مهنم هذخأي نأ دحأ ردقي ال
 . ع0 صا 14. نع قرأ عج كولسلا وال ضم / عالا نم

 ١ ص ال ب ىريرشملا ططخش ىف « نيلسرلا قوس » نع ءاج أم رظنأ (؟) 4 .

 كيلامملا رصع ىف قاوسآلا سا, ع) (



 نبت لغدت مناك, ؛ كيلامملا:رصع ىف قارسألا نأ أضيأ ظحالملاو

 ,ام كلذ لم الج قوسفو.؛ كيلامملا ءارمأل امعطقي ثاطلسلا نأك ىإإ تاعاطتالا

 كنرضأ . . . ,ريخاو لاشار ليلا قوس نأ نم ىزيرقملا ندلا قت” خرزلا هركذ

 "دقو +٠ ابكالمأ نمو 6 ةلودلا دراوم نيب نم تحبصأ ابنأ ىنعم « ... ةلودلا لإ

 .؟”موينلا يلقأ ىف اهريغ ضرأب اهزوعطقم ضوع

 نك وسلا كلذ د ميلا 598 يدبيو 0 رابثا ةلدط ٠ مالسلا ومس بأي ؛ لع ميئارح

 اذه ىف مياماعت لبسي ,قح ةقرامملا كنارأ ىف تالسلا نوأ
 81 (؟توسلا

 ةوتلك نئثلا +« دعإتل! هبايرأ ماب رصعلا كلذ رداصم مهتفرع دقو مهتعاضب

 ّ رواشالاو محازخلا ا تايورشملاو 3 تالركألا نم مئاضيأل هيفا بروعش

 5 هابنلا ةنذو

  تيناوح .مامأ قاوملا ضرأ نوشرغو ةعاذأ كلتوأ نإك حالا قومي .قف

 , ليلا لد اذ لعاشللا نواه شيد« ميمئاضب عيبل ةقراينملا تيئاوحو 4 حالا ع

 5-5 ص ام ىو ب كرلعلا ىريرخلا (9)

 هب صوب حج ططخلا ىريرتملا (0)



 هس

 ا: ةيصقلا قرسس ىف ام . ةهرألل اناكم ليللا ف قوسلا اذه نوذختي ساثأا ناكو

 , 217. شاملا قايصأو نخل قابطأب ... ١ وسلم نولئاجلا ةعأبلا تاك

 وسس*و : نيأئاجا ةعايلا نم عوتلا اذه هلك أب قرس كيلامأل رصع ىف دجوو

 ترو لع ةيروسنلل ةبقلا ءا# هيف نوسلحي ةعابلا ناك ىذلا «تامينقلا قوس و
 نم فئاوطلا ايف كيش « ديدحلا نم ( تاصيفق ) راغص صافقأ ابقوف تعضو

 :« ... كاذ ريغو ء ناليضالخو , نارسالا رواسأو « صوصقلاو ماوخلا ...و

 ناتسراملا رشابم نم اهلع نوسلحم ىلأ ضرالا نورجأتسي ةعابلا كتلوأ تاكو

 تناك ىلا ضرالا نأ انل مضوي ام وهو ؛ هفاقوأ نم قوسلا ناك ىذإا ىروصتملا

 قو . اما تينارحخلا ثم مل رجوت تناك قاوسألا ىف نولئاجلا ةعابلا ايشرتني

 باحمأ للظت ىكل ةريركةمبش ىروصلا ناتسرالل رئايم ىني ةقحال ةلح م

 يذشلأ ةديدج ةءراسيف لإ ه م#س# ةشم قوسلا كلذ لقن دقو , صاققأللا دعاتم

 + ةقناصلا نم برقلاب

 كيرج م نينئاجلا ةعابأا كئاوأ ةيباق ةسفأنل] نأ ىرب ردا مالك يع ردامو

 ةلودلا لخدت بلطتت ةجردإ لمتشت تناك ىرخأ ةبج نم تيناوطللا باحصأو

 مهتماقإو (دعأقملا باب رآ) مهعنمل ماكمحلا هل ضرعتي ليلق لك... , رخآل نآ نم

 , "”تيناوحلا بابرأ ع. ةلقو عراوشلا قييضآ نع ميثم لصص ال قاوسألا نم

 « كيلاملا رصع ىف رصم قاوسأ ىف نيلئاطلا ةعابلا نم رخأ عون كانه نأكو

 ه6 / هب نعوبج قالا ردصملا ()
 م 0 / هن اص + ب ططخلا : ىريرفملا )١(



 ا كا اد

 ةدودلاو أ,قاوسأ 2 مو اجيدالم مخمل لجأ نم ند هخاتأإ ةيفيرلا قطانملا نم نودي

 ىلا مارق لأ

 ةيرصأأ ندملا نأ ظسالن نأ ةيضراتلا كيل )ل رصع رداصم لالش نم ميطتلو

 ةتيدم لثم قاوسأ ةدع « ندملا كلت سعبل نأكو . ام ةصاع قارسأ ال تناك ارلك

 نةييرغلا ميلذإ ةيصق. . .:قاقدبا ابنا اينع لاقىتلا ةغاو , طايمدو انسأو يأ

 قاوسأ دم تناك الأ كذ ىلا بويلقو ءروهلسو ةروصتملاو « .. ةيرسلل رابدملا

 . 5 !متاجتنمو نابلآلاو , هكارقلا نم !متاجاح ,ظمع ةرهاقلا

 كيلاملارصع ىف رصم راذ يذلا ةطوتمب نبا ةلاسرلاهركذام مالكأا اذه دكؤيو

 هريغ وأ ماعط نم نؤألاب دوزنلا ىلإ جاتحي ال لئلا رهن ةحنص لع رفاسملا نأ نم

 ًاناكم دح اي ديرب ام هئم ىرتشي ًاقوس دجسس ءىطاشأل لوزا دارأ اميم هنآل ء.و

 نمو « رصم لإ ةيردنكسإلا ةئيدم نم ةلصتمقاوسالاو ؛ ةالملا ىدؤيو « ًاضوتي

 نح مق مساق ةمع ( ١7١ ع + دب روهزؤلا مئادب ) سأابأ نأ رك ذ(1)
 ءايمالا دحأ هلباةف « ةرهاقل قاوسأ ق ضيبلاضعب ميل ةرهاقلا نم ةبيرقلا هنيرق
 ىف حرؤوأ) سنن ركذ ا ةضيب لكل آراتيد عفدو ضيبلا هنم ىرتشأو قيرطلا ىف
 ماا م.4, ًاسالق ناكدنأ ( جب دص هد روهرلا عئادب ) هيرصاعم دال ةمجرت
 نيائاجلا ةعابلا عذامل ةروص اتيطعي ام وهو « هرامح ربظ ليع قاوسالا ىف مرطلاو

 . كيلايلا رصع ىف رصم قاوسأ يف

 ءاورخ ل عايض 4 مملص ا 9 ب مو ص ماج راصالإلا : قاقد نا (0)
 ء.اؤ.إ هسة اة 2م ملت



 ملا "1 حسم

 نم ىريرقللا مالك أضيأ هدكؤ يام وهو (9 ديعصلا نم ناوسأ ةئيدم ىلإ سصم

 ٠9 ىرحبلا هجولا دالب

 نأ ودي نكملو « ةناكس#ا تاءمستا را رج قأ رسآلا أقنع نأ ىعسطلا نمو

 مر ىف ةيرود ةغصب ماقت تناكامإو « ةمئاد افاوسأ نكن ل قارسآلا كلك ضمب

 مى ...٠ + ميظع قوس دحأ موي لكىف ةزيجأل ناكدةف « عويسالا مايأ نم نيعم

 اذهو ٠ 97... ممظظع قلخ هيف عمتجمو ءاآدج ةريثك فانصأ ىحاوتلا نم هيل]

 ٠ هذه انمايأ ىتح ىرصاا فيرلا ىف ًافورعم لازام ةيرودلا قاوسالا نم عونلا

 دا ايما كادو» نم ةريمارلا قاوسأ عم تثبمأشل ييلاقآلا قاوسأ نأ مهأولا

 ندم ىف رئاظل اهل نكي مل ةرهاقلاب تدجو ىلأ قاوسالا ضع نأ دقتعن انك نإو

 - نبي زمابملاو سالما قوس 5 ع ىاافآلا

 اعون كيلاملا مايأ رصم تفرع « ىلاقألا قاوسأو « ةرهاذلا قاوسأ فالخضو

 ةبسانه لوح سانلا تاعمجت عقاوم ىف ةتقؤم ةفصب ماقت تناك ىلا قأوسالا نم

 ءانبوأ ةعرت قشوأ « لينلا رمت ىلع سج ءانب لجأ نملمعلا عقارم ىف ءاوسس « أهنيعب

 تيدأيم ىف مأ « هلاوأل لثم عياط# ةينيدلا تالافتحالا ىف نأ ء ةسردم وأ عماج

 . بورحلا

 1 <ام ص / ع. ص ةطوطب نبا ةلحر (,)

 م 1 1“ بنا ١ ب طططلا : ىريرقلا (9)

 ٠ ؟ع.م م مزجلاو ردصملا سقت (9)

 ٠ مها ص / مو م ىرصملا عمتجلا : روشأع ديعس (؛)



 ؛ اينع رصعلا كلذ رداصم اتادحت كا ةتقؤأا نارسأللا نم ةلثمأ ةدع ائيدإو

 دحأ وع لافتحالا ةيساتم مبتأ ىذلا تقزألا قوسلا نع سايأ نإ انثدصذإ

 ىنأبنإلا لعاعتإ ىديس ةلل تناك... , ه هاب ةنلس ثداود- ىف لوقيف « ءايرألا

 عئاضبلا رئاس عم هيلإ اواقنو « ةينيم نيكاكدب اقوس كانم اوعتصر ... قالوبب
 لفاس قوس لمرلا ىف نأك . , . و ه هل. ةئم ثداورح قف لوقوع « ء .. ةرخآغلا

 نيك 65 نأ ةرابعلا هذه نم ودبيو () ,مئاضبلا رظأ اهل] اولقنو ؛ ةئبم نيك اكدب
 نولقتيف دراي لافتسالا دعوم ىس ةيراخ لظق تناك اعرو ىؤت تناك قوسلا

 . عئاشعإلا اهيل

 هركذ امف اهراع ذلاثم اثيدإ نإف لمماا مقاوم ىف ماتت تناك ىلا قارسألا امأ

 تأدبو « ىضارالا ضعب لينلاناضيق قارغإ دعب ه بوم ةئسعداوح ىف ىزيرتم لا
 قاوسالا تيصل لمعلا مقوم قو « ناضيفلا هايم عنا رسح ءاثيل تادادعتسإلا

 تعم رش اوس هم رب زب ةئس نمل رركستو . 50 أموي نرشع ةده ًاماق لمعلا رمتسأو

 « رومزلاو لويلتلا ميعمو روسلا دحأ ءائلا لمعلا مقوم ىلإ نييريصملا فئاوط

 , © لمسلا عقاوم ىف قارسالا تعلو تالرك ألا تابعو

 ةأودلا ةطلس تلثمأو « ةلودلا ةباقرل عضخم كليلاملا رصع ىف رصم قاوسأ.تناك

 «بئارضلاو : قاوسألاةقارع نع نيلوثل!نيفظوملا ايلم رومأةدع ققاوسالال ع

 . ايطيطختو قارسآلا ىيظنكو

 ا :ئسع عع

 ه اج اص 4 ]4 مخ + يب روهزلا عتادب ٠ سايإ تأ )١(

 ٠75١ < ؛ قر ؟ ج كواسلا . ىريرقملا (©)
 . زؤةت4 ت ةرهارلا موجنلا نساخنأ وبأ (")



 ا ص

 رسدلا ىلإ قارسألا ءافرع ماظن عجري و « فيرع ةمئص لك باب رأ لع ناكو
 بابرأو ٠ ةيسات نم ةلودلا نيب ةطساولا م ءافرعلل كتنوأ ناكذإ « ىمطافللا
 يذلا بستسلل ةرشابمنيعضاش ءافرءلا كلل وأ ناكو . ىرخأ ةيحان نم « عئاضبلا

 كلاما رصع ىف ءافرعلا ماظن رمتسأدقو . 27 هنوركذي ايفمهوق ليقع. ٠ د نآك

 نب د#ت رصصأتلا ناطسلا نأ ىدرب ىرغت ب فسوي نساحلا وبأ سرا رك ذي 30

 نأ عيطتساو 9 قاوسألا ءافرع نم دخت تناك ةبيرض ه ابو . ةنس ىغلأ نوالق

 قاوسالا ءافرع نأ ةفظولا كلن نع رصعلا كلذ رداصم تعم لالخ نم جتتسل

 ٠ تقولأ رورع مهتم أ اودَقَق

 « « قاوسالاو ةفايضلا راد رظن ١ ىه ىرخأ ةفيظو « © ىدتشقلتلا ركذو

 « قاوسألا لك ىلع فارشإلاةطلس هل نكت مل ةفيظولا هذه بحاص نأ همالك نم مضي و
 لكشب هذه نع الرثسم نكي ملو ء ةلودلل ةعباتلا تاوسآلا نع الوتسم نأك لو

 « اهقاننإ ءوجوو « ةلردلل ةعباتلا قاوسنالا تاداريإ ىلع فرشي ناكامبإو رشايع

 فاقوأ نوم امأو تاءاطقإلا نم امأ لمدت ةلودلا عبتت ال ىلا قاوسآلا تناكو

 أدل دروأ دقف لاس لك لعو + لبق نم اتحضوأ اك ناتسراملاو دجاسملاو سرادملا
 . 24 ةفيظولا هذه اولوت نيتلا صاخشالا ضب ءامسأ ىري رقما

 ممي ص  ةمآلا ةثاغا : ىريرقملا (1)
 4+  ؛غ م و ب ةرهازلا مرجالا : نساحملا ربأ (()
 . مم ص ع ب ىثعآلا مبص : ىدتشقلقلا (©)
 رقتسأ ٠ مانق ن ندلا ملع ١ نأ هاير... ةنس ثداوح ىف ىريرقملا ركاذي (4)

 ماعلا ثداوح- ىف ركذي مث ( +« ماو قر م" ج كولسلا ) قاوسألا رظف ىف
 كرولا ) « ىردتكسلا ىيماعدلا نيدلا ثيعم ه هم ىلدب رقتسأو عطش هنأ ىلاتلا
 رقتاسأ سناكم نأ ناهد بريس ةئم ثداوس ق ركاذي اك« ( ؟ابإ صو قرم <

 ( ؛:+ م ١ قم ج كولدلا ) قاوسألا رظا ىف



 ء«بستحملا ورف كيلاملا رصعفف قاوسالاب همسأ طيترأام اريثك ىدلا ف ظوألا امأ

 ةبسحلاةفظو تناكو ؛ كاذنآ قاوسالا لع ىلعفلا فارشإلا بحاص فظوملا وهو
 فئ/اظرلا نيب ةسماحلا ةبترملا ف ىنأت تناكدقف « رصعلا كلذ ىف ةلياجلا فئاظولا نم

 اهنآل. .ومبنايعأو سانلا هوجو الإ كيلاءاارصع لئاوأف اهالوتي نكي ىلو « ةيئيددلا
 ةيسح « لاليح رصف ىف ةيسحلل بصانم تالله كانه تنأاكو . ع أ ةرئيد ةمدغش

 ىلعأ وه ةرهاقلا بستحم ناكو ةيردتكسإلا ةبسحو : طاطسفلا حو « ةرعاقلا

 رادب ناطاسأا عم سول+لا نع الشق ةياطللا بكاوملا رضحم ناكذإ آردق ةئالثلا

  ةيردنكسإلا ادع ابق ىرحبلا هجولا لكو ةرعاقلا لمعي هذوغت ناكو "9 لدملا

 فدكللاو ةيعرلا لاوحأ ىف رظنلل هيئان وأ مامإلا هيصق نم وه : بستحملا ()
 نأ : رظنأ ) ادع هلأ ًانلاب رح نركس نأ طرشب 4 مطاوحأو ممرومأأ نع

 فورعملاب مالا هتابجاو نم ناكو . (بص ةيسحلا ماكأ ىف ةبرقلا ملاعم : ةرمخآلا

 ماق نم لوأو « امهومتو نيقاوملاو لياكلل ىمأ ىف ثدحتلاو ركنملا نع ىهنلاو
 ىف انايحأ ةطرشلا لإ فاشق ةيسحلا تناكو باطخلا نب ريع ةغياخلا لمعلا الوم
 رظنأو(( 1 مج جب دج ىثهألا مبص ىدتشتا# رظنأ ) ب ىوطاقلا رصعلا

 حضقق ىووألا رسملا نم ةقيكو انيهفو مدح مقنلا ديبمو رمالا دعم ىيبلا : أضيأ
 رصع ىف اهنع اريثك تناتغأ الإ دقتغ الو ء رصملا كلذ ىف بستحنا ماهم أبنم
 ءايض ريذولا ءاشن]نم ةبسلا ةيالرب درلقت ةخسف نع ةرابع ةقيثرلا ءذهو « كيلاملل

 .( 56 صر مل سعأ1 ب ىثعالا ميص ىدنشلتلا رلظنأ ريالا نب نيدلا

 سيمو نياثإ لك حاببع لدعلا رادب كتيابملان يطال سطب نأ ةداملا تناك(؟)
 ناكو مم النو سال اءاشق ف راالا كاذو ءاناشءر ريش !دع اه ماملا لاول

 وهو - ىمقاشلا ةأضةلا ىنماق ناكذإ ء رادلا هذ سولجلل « لوكونورب ه كانه
 مث ىكااملا» قلملا ىضانلا هيلي ناطلسلا ني نع سلجم  ةاضقلا ةاضق ريك أ
 كعب ماظنلا اذه سنك دقو ةرهاقلا بستحم مث لاملا تو ليكو هيلي ىذلا لتحلا

 تم تيركسمملا يطاق مىكلاملا هيلي ىمفاشلا سبص أ نيم ؛ نوالقن بدهم رصاتلارصع



 مس 17 عك دسم

 ناكو « ىليتلا هجولا دالي لكو طاطسألا لع فرشي نأ طاسفلا بستغ ناكاينم

 صشش عمجنأ ًايعيبط موصأ  كيلاملا رصع رخاوأ ىف امسال_نايحآلا شعب
 19 طاطسغلا ةييحو ةرعأفلا هيي ب لسأو

 ثدح نم ءاوسم تاروالا ضل بداتحملا ةفظو تمضخ كيلامأا رص ىفو

 كوتي نأ انكم راص دقف ا ابنولوتي نيذلا صاخشالا ةيعوت وأ ةفيظولا ةناكم

 راص آ. ١9 رصعلا كلذ ةبادب ىف ًافولأم نكي ملام وهو ةيسحلا رمأ كياامملا

 صخليو « ةلودلا فئاظو نم اهريغو ةبسحلا نيب دحاو صخش م.< نأ ًافولأم

 ةيالولاو ةبسحلا تناك .. . ٠ هلوق ىف ةفيظولا هذه تقحلا ىإأ تاروطنلا سايا نب)

 « ءابتذلا و سأالا ءاني أ نم ةريثك ةعامج اهيلوو ؛ فتاظولا لفأ نم نامرلا مدق ىف

 لجأ نم اتراصو « ةياغلا ىلإ نامرلا اذه ق نيتفيظولا نيتاه رمأ ظع نكلو
 نم الإ ابنرصاشتب ام ءالؤه ام ىعس ىف ةمرظملا لارمألا هذهو ء فتاظرلا

 ماد طاطا 2 ىريركال راقلأ ب ناطاسأ ني: ىلع نوسا# ةرهاقلا بمتحف مع

 .7 15 نم ا[ ؟ ءاي نص

 : نسامغا وبأ « ماء ص + ه8 نم 7 قرأ 4 < : كولسلا : ىوي رقما (1)

 . +4« نم 11 < هرفازلا موجنلا
 نما ل ١ نأ هوجو ثم ثداوح ىف ىدر ىرخق نب نساحما ربأ ركذي 4

 ةيسحلا ىلو قرت لوأ ناك ...٠ ةيسخلا ىلوخ « صايصر ٠ قورعملا . ياعم

 ملم ء . « ةفيظولا هذه ىلوتل اليس ةوشرلا تسيصأ فيك سضري ام وهو « لذبلاب

 ١4 ج : ةرهزلا موجالا رظنأ ل«. ًاثيدحسالو ام دق ال هخم ران لبق كلذ مسمسف

 .؟ 67# ص“



 هسا د

 ىواخسلا لثم نيشرؤملا نم هريغ هدك قي أم وهو ؛ ا رمالاو تءلسملا عالضأ

 ىلرت ىلإ ليلا تحبصأ ةوشرلا نأ ه مو# ةنس ثداويح ىف همالك نم مهي ىذلا

 , ةئيظ ولا كلت

 ناك دقف « قاوسالاب بستحما ةقالد ىلع ءوضلا طاسن نأ مانملا اذه ىف اميو

 ةقرسلاو شخلا نع فصهكسللاو « ةيرعسلاو ةححسلا ىجارلا عيج نم اهنع الوئم

 داد د ىلإ روضحلا ةعالا عببج ىلع نيتي نأك دقف « اهريغو ليياكلاو ئزارملا ىف

 نيزاولأ تناكوع بستحلا ةلساوب اهريرحت و مهجتصو مبلياكمو مونيذاوع «؟59راعلا

 الإ ؛ رابعلا راد نم اهريغ ءارشن ايحاص مزايو رداصت ةطوبضلا ريق لاك الا وأ

 بوهاص ىلع سبصأف « ةياقرلا ةمأرسع تفدت نيد دعب أمف مرأي دعب مم كلذ نأ

 . طقف هحالصإب موقي نأ طويضملا ريغ لايكملا رأ نازمملا

 فدكلا « ةيشيتفتلا تالحلا هبعي ايف قاوسألاب نوقوطي نارعأ بسسلل تاكو
 « مئاضيلا شغ مدع ةاعارمو « ةيمطالا ايف عابت ىتلا لاوألاو رودقلا ةفاظن نع

 ىلع ةلادلا ةلئمالاب رصملا كلذ رداصم لفحتو ء ةدسافلا مئاضإلا مادعإو ةرداصمو

 « ةلثمألا نم ريثكلا عيا نع ماقلا اني قيضيو ٠ قاوسالاب هتقالعو بسدتغنا ماهم

 دحأ طبض « ه ابع؟ ةئس قق + بستحلا ماهم فدكل اهضعب قول اذنإف مث نمو
 « ةيدراوبلا مماب كاذن 1 رابعتلا كلوأ فرع دقو ) سلقلاب ةظوفحملا رويطلا راجت

 ه #7 نجح ن مجم +“ رس «١ ١ ص ب حج روعزلا مئادب ؟ سأي نأ (9)

 .- 54 ص : كوبسملا ربثلا : ىواخشلا (؟)

 اهف طيضق لايك لاو جنصلاو نيزاوملا تناك ىتلا رادلا ىف : راملا راد (5)
 لايك لاو نيزاوملا عايت هنأب احومسم نكي لو « ارب تناكةيسايق ةلثمال أقفو
 ١ ب ىريرقملا ططش : رظنأ  رادلا هذه ى الإ داللا قاوسأ ىف ةمدشتسملا
 +1 نصا 41 نحس



 بستحلا هيدأو ؛ ةدسافلا رويطلا نم ةريرك تايآ قف وهو ( ىدرارب اهدرفمو

 لمنلاب تناكة حصلا ةباقرلا نأ مضوي امم ١ ةطويضملا ةيمكلاتمدعأ اك« هرهشو

 ف هس ا مأوم ىدذح]

 بساحلا ةلوأس هيلإ لصت نأ نكم_ ناك ىذلا ىدملا لع فرعتن نأ انل نكم و
 تامزالا ىدسأ ءانثأ ثددسح دقق « مهتدناص و ءاي هوقألا نيطالسأ لظ ىف

 بستم نخف « نيا قتخا نأ نوالق نب دمت رصأتل نافلسلا رص ىف ايحامتاإلا

 ىف سمقلا عام نأب أو 4 معلا - مهتجاع مه جرشأو ع ءألمالا نوش ل

 : نوشلا ىدحإ ىلإ امري بكري راصو « هددح ىذلا رعسلاب نوشلا نم هروضصح

 ىلعأ رعب !رعاب ءارمآلا ةرساعع ضعب نأ هنلب نيحو « نيناحطلا لإ ابنم عسب
 ظ اهدعب دسأ ىساجتي لق ه٠ م كلذ ىف ناطالا هدبأو حراقملاب امريرض هددح امم

 ىف بستحلا ةيمحأ وديتو « ... 2”بستحلا ىمأب الإ هتلوش مفي نأ ءارمآلا نم

 عافترأ ةبجاومل ه إم ةلسم هسفنب ةيسحلا ىلو' ء ترش ديؤملا ناطلملا هنأ ةقض

 5 راسألا

 مسح هب مهييحرتو « هنع سانلا ءاضر قلي ناك هناذ ًامزاس بسلا ناك اذإو

 داك دقف لاثلا لييس لع ه ديابرب ةلس ثادحأم وهو قاوسألا ىلع ةرطسلا ف تهاجم

 ع دروأثا ءأم نم ًاريثك هيلع !اويصو هتلثغي بك ار وهو بستن! نولمح ىسأنلا

 )١( صا قا « ج ىزيرقلا #١ ه1 ص ل جب ططقملا .

 )١( صرع إو نص قوس كوالا : يري رمملا ++ .
 ةرانوط) ١ 07ص ع ص ديلا كلل أ ةريس ىف كثيملا فيسلأ : ييعلا (©)

 .( ع ١ حني ةنسم ةفاندلا
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لا عرارش ىف ليداتقلاو ع ومعلا هل ! وات
 7 تدق يب»8* + اهتاةراو ةرغات

 . , "أم ىم اذإ قوت اغلا

 ىرتسم ىلع ارتوكي مل ةبسحلا ةفيلتو أولوت نه ضعب نأ ىلع لدب ةلثمأ كانعو

 ةئودلا ةلضمل تمار مث نمو بستملا يف امرفارت بجاولا تاغصاوألو طورشلا

 ريقحالل ةضرع ىلاتلاب بسنتحلا ميصأف « رامسآلاب ةعالا بعالتو , قاوسالا لص

 ن٠ ىناثلأ فما ىف رثكأ سوضوب كلذ ىدبتو ةريثك نايحأ ىف ناهتمالاو

 . كيلايلل رصم

 لإ ةماعلا ريداج لاما ىول دأم نوشاتتلا ءآمآلا ناك ن احلا ضع لو

 ءازغأو < ه ابرإب ةيرم :كادرس كمذ 4 ءادنلا شك وه بساحل نوكيو 4 موا أجي

 ىدون نأ ةكربو قرآق ري نيريمالا نع لك نيب ةطالإ لع عا رصلا مادتسجا

 م « ... ايهاتلزع الو رصمو ةرماقلا ىستحمع نينأو منك !ذ] ماوعأي هءما#

 . !9لعفلاب امهزه

 نم قاوسالا ىف هتسايس ءرس بسب ةمادلأ بضنأل بستحلا ضرمت ام اريثكو

 بست#لا لوأع ه /ا(+ ةلس قف ىرخأ ةيحأت نم هئثيره مادعتأ بيسرو ؛ ةيسأن

 ةماعلا لمج ام قارسالا ىف هزاع لوصحخلا رذست نأ ةجيتلا تناكف : نلا ريعست

 هزيم مأع يف بستحلا ضرعتو .©7هسفن ىلع افوش هلزنع قتخاف أرآرم هنرمجاب
 نأ الول قالو ف داستلا راكرأ ف ب اركتني نأ ارداك نذلا كسلا موج

 . برشأب عراس

 )١( اهدعب امو عبو نصر قراس كولسلا : ىزيرقملا .

 مجو نصح موكل! سفن : قبأسلا ردصلا (؟) ٠

 ماده ص مزج سفن : قالا ردصملا يلا



 نورك نأ نود ةبسملا تلو ىلا تايصخشلا ضعبل جذامت رداصملا أنل مدقتو
 نيدلا لامج و ىلع ملت ه بابي ةئس قف « بستحلأ ةبيه ررهدت ىف داز ام « اهل الهأ

 هلال مهمازوتساو ةماعلا ةيرشسسل ,ضرعتف « ةرهأقلا ةيسسحىف رقتساو «ىمجملا دوم
 ىريرقللا ركاذي 8 +1ناتسراملا باب مامأ رذلا عيبي ناكر « مجملا ءارقف نم ناك
 نم دعب ... , ةيسلأ للوتم نأ ه مانو ةنم ةمزأ ءاثنأ هلي نيطلا داز امم هنأ

 ةئس تال « ساجلا نب باهولادبع نيدلا جأت » ةمجرت ف رك ذي 5 أ ...اهنق رعم
 ةئيح ىف ًايماع , ناك هيأ م م.اب ةزس ةرهأقلا ةسمع ىللوت ىذلاو ( همك #
 هركذ ايف بستحنا ةناكك قل ىذلا روهدتلا ىدم املج ودبيو ؛ !؟7ديقف

 .. . ء راداتسالا نزلا لع ةبسلا تضرع هرموع ةئس ماع ىف هنأ نم ىواخسلا
 . (4!«ةيسف ةمظعلا ف هل تسيل اهنأوتم نوكل اهم مقرتف

 ( بستحلا  قاوسألا رظاف س قاوسآلا ءافرع ) نوفظوملا كتاوأ نكي مو
 تدبن دقق قاوسالا ىف ةلردلا ةطلس نع ديحولا ريبعتلا وأ ةديحولا ةبجاولا مم
 ناك" ىنأأ تافرصتلا نم ريك ىف ةحضاو قاوسالا نوئش يف الخدتو ةلردلا ةلعاس
 ىف وأ قاوسألا لهأ لع ةضورفملا سوكملاو بئارضلا  لاحلا ةعيبطب س اهمهأ
 5 م مايقأا 1 قارسألا لهأ مغر ةلردإا تنأك ىأ' لاعاألا سوم

 ةدع نوالف نب دمه رصأانلا ناطاسلا لطنأ لس نادم للا ه الإ + ةنس قف

 ناك ىتا « ةرسءدلا فدن ةيرض » اهنم قاوسألا لع ةضورفم تناك بئارض

 . وهيب نع و قم ىريرمملا(1)
 .7إو نص / از .نص ل قروب : قباسلا ردصأا (؟)
 مول ساب قر ع ب قالا ردصملا (0)
 . 41 ص كوملا رتمأأ : ىواخسلا 39



 دج 6و وسو

 ىرخأ ةببرع ترالأ أديأ هابز. ةنس قو« اعدت! دق ةرهاقلا ةالر دعك

 راضحأب جاب ىمدقم ريذولامرلأ هبيي.ةتسؤو ء قاوسألا ءاقرعنمذش ون تناك

 لاما قود ىريثايد نسكم ريض ىل نق, لامجأ قوس نم مطاج ءارش تادتتسم

 ىلا « دولا سكم ٠ ةبيرض موزم ةنس تيغلأ 6«... ©91لام همرغرو هب لك

 م واي ماع ىف عمست ا « !قاوسألا رئاس نمو « لاعنلا قوس نم ءيح تناك

 بستحلا ىلإ امردؤرف ( قاوسالا لمآ ) ةفوسلا لع ةديدج بئارض ضرف نع
 ءأ ربش لك لوأ َّق

 ىلع ةلودلا اتشرف لأ بئارضلا ىلع اهاندروأ ىتلا ةلامألا هذه قكمتو

 كلان لدم يصح ماقملا اذه ىف دصقن ال اننأ عقارلاو « كيلاملا رصع ىف قاوسالا

 دحأ نأيب لإ فدي انتكل و , القتسم اثم هل درغتنأ بلطتي كلذ نال ء بئارضلا

 . زوصعلا كالق ق رصم قاوسأ ىلع ةةودلا ةرطيس ءوجو

 نم دال ناك هنأ ودي ذإ « ةرطيسلا هلمل ىرشأ ًاروص كانه نإف لاح لكل عر

 رب ؟هتميق ام ائيش عأي نم لكن م لخؤت « ةرسمسلا فصف ه ةبيرض تناك (1)
 ناصق : لالدلل رخآلا فمالاو ناطلسلل ةببرشلا بفصن شوي ناك « عيبلا نم" نم

 نسالإ وبأ . رلظنا ب « ... ناطلسلا لبق هيعرد صاخنو « هباسع بس لالدأل

 . ه5 ص اوس . ةرهأزلا موجتلا

 . "ع4 07 نم ١ ق / ؟ ب كولسلا . ىريرمملا (؟)
 ؟.م ص .- كويسملا ريذلا . ىواشخلا قرف

 نم ًايضره تارثملا ءارمأ ضعبل ةيرشلا كلق تادارإ تصصخ (4)
 هذه تلأ دقو « ًايرش راثيد قئأ ىلاوح ةبيرضلا ةليصس تناكو « مهتاءاطقل

 ديعأ دقو « موز ةنئس ةياغ ىفلتو ديدجب نم ضرفتل هاو ء ةئم ةبيرشلا

 ؛ ابال--؟ نص ؛ ب روهزلاعئادب سابا نبأ  رلثنا ه هب؟ ماع اهزاغلأو ابضرف
 هم 1197 نص او سو 528 هس هر رز
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 , قاوسالا ىف بطاملاو فياتسلاو تينا وحلا ءانيل ىمسمر صيخرت لع لوصحلا
 روهدتلا ببسي كيلا رصع رخاوأ ىف ةلودلا ةطلس رايبنال ةجيتن هنأ وديو
 ء نوناقلا اذه لثم ةاعارع نومتبب سائلا دعي مل ١ ىمايبلا داسفلاو ىداصتقإلا
 عراوشلاو تاقراعلا عيسولا ىف « راداودلا كيشي ريمآلا و عرش م مك9 ةنس قش
 نييرط ريثب قاوسالاو عراودلا ق عضو أم ... ه مده سمألا ردصو ٠ ةقرالاو
 مه.و ةلم قو .(الاهريغو ء ء.م فياقسو تيناوحو عوبدو ةيئبأ نم ىعرش
 نم ىضارألا نوعطتي كالمالاو نيك اكدلا بادحأ نأب , ةرهاقلا ق ناطلسلا ىدان
 هذه ترركن دو ٠ تيلع دق عراودلا نآل كلذو ء ٠.. عراوكاو قاوسالا
 : امهنف لاق رمشأا نم نيتيب كلذ لع سايأ نبا ضرؤملا قاع دقو ؛ هولا ةنس هس ىروغلا ناطالأ ديع ف ةلأسلل]

 قيطن ال ام قوف انلمح دقو بجعلا انيأر ىروغلا ةلود ىف
 60 قيرطلا مطقو نماللا ةلسق نم ىرج انماع ف قك دقو

 نم لك بقاعيو ءامملاب ابشرو عراوشلا سنكب ةعابلا مزاي ةرهاقلا ىلاو ناكو
 نم توئاح لك ىلع قاعي نأب ًاامسأ ردصت صاوآلا تناك 5 « كلذ نع عام
 ىلع نيعتي ناك كلذك . 9 ليللا لاوط ءىضي ليدنق قاوسألاب ةعابلا تيناوح
 كلذ لبق مهتيناوح اونيزي نأ لدأ تارود قيرط ىف ةعقاولا تييناوحلا باحصأ
 240 مايأ ةثالثب

 رمللاو ظسبلا شرنب قاوسالا لهأ مران نأ ةلودلا لشدت صهاظم نمو
 .100قارسألا تءناوس مامأ ةالصلاو

 م07 نم م ب روهزلا عئادب ٠ سأيل نأ )١(
 . 6 ص « هس «هسقن ردصملا (0)
 . ماله نم, ماع. نضج قا ؛ ب كرللا . يريرتملا (م)
 بهذا ىرري رمل ؛ جرا نسم دس جاي نمح ٠ 4 ب ىئعألا مبص , ىدئقملتلا 0

 1١. ص. كريبملا

 +م1 صام قر ج كوالا ىريرملا (هز



 ق رسد* قاودأ ف ةدوجو» تتناك“ ةلودأل ةاماس نأ ًأدطاو ودبي اذكهو

 ةلودلا قظوع ةيادب « ةددعتم الاكشأ ابسفنل تنخمتاو ؛ كيلامآآ رصع

 باسصأ ريجم ةلودلا تناك ىنلا لامعألاب ءاهتاو « قاوسسألا نع نيلوثدملا
 ةكرحح نع انئيدح- ق ظحالت ةيلاتا تاحفصلا فو « مايقلا ىلع تيئاوحلا

 كح نم ءأومس ةلودلا لخدن روص نم آديزم ايف ةرئؤملا لماوعلاو قاو.ألا

 ديدعت وأ تاليه كس وأ ء ديدج ىرعس ماظن عمو وأ « راجتلا لع مئاضبلا مر

 . لأ .... ابنها

 ا

 كهل ومو ب سوسو دو 52559 ” الطعوم ؟ 1 لكلب
 كسا مداججاوا ولن يس
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 قاوسالا ةكرح ىف ةرثوألا لماوعلا

 ةدمل اهرزجو اهدم ىف كيلاملا نيطالس رصع ىف رصم قاوسأ ةكرح ترثأت

 قاوسالا ةكرح ىلع اماه" ةيبلسلا اهراثآ لماوعلا كلت ضعبل ناكو « ةنيايثم لمأوع
 قاوسألا كلت ىف ءارشلاو عيبلا ةكرح تفقرفناك اهميح شمكناف « كاذنآ ةيرصملا
 .داسك نم ةرورضلاب كلذ نع جتن امعالضف ءابف عئاضبلا ناعأآ تعفترأو

 ووصملا كلت ىف قاوسالا ةكرح ىف ةرثؤملا بابسالاو لماوملا كلت ضعب لصتتد
 نيعستلاو . عئاضبلا رط ماظن لثم) ةفاتخلا ةيداصتقالا اهتاءارجلا ثيحح نم ةلودلاب
 نمالا ةلاسو «ةيلشادلا ةيسايسلا لاوحالا كثيح نمو ( لا . . تالمملا كلسو
 ةكرح ىف ةرؤملا بابسالاو لماوملا كلت نم رشألا ضعبلا لصتي انك ءدالبلا ىف
 ةئوآلا راشتنأو ناضينلا رخأت وأ ليث طويه .لئمةعيبطلا لاوحالاب قاوسالا

 . روصعلا كلمت ىف ركب رصم ايت رع ىناا نيعاوطلاو

 ماظب كاذنآ ةلردلاب لصتت ىنلاو قاوسال ةكرح ىف ةراؤألا لماوعلا نيب نمو

 ىلع ةياسلا اهرانآ تكرت ىلا لماوعلا معأ نم ماظثلا اذه ناكو « مئاضبلا مرط
 ةيضترأتا رداصلا لالش نم لدتسن نأ نكسو « ةيلاملا ابلك اشم لحل ارق راجتلا

 ( كيلاملا رصع ىف قاوسالا ب + مز



 ىدم ىله اد تارشؤمو نأملا نم هتاباحؤهلمحم ماظنلا اذه ناك اع ىدم ىلع ةحانملا

 راثآ نم ماظنلا كلذ نع جتني ناك امو. ةبج نمةيلخ أ لا قاوسآلاةكرح ىنةلودلا لشد#
 عونتتو فاتت: تناك ىلا عئاضبلا حرط ماظن ةركش موقنو ؛ ىرخأ ةرج نم ةيلم

 لسعلاو تيزلاو حيرارالاو بادكاو ةمقألاو ةيشاملاو راقبالا نيب ام !اريبك اموت

 ساسأ ىلع ما اذه عئاضبلا سرط ماظن نأ لوقن ب كلذ ىلا امو . ٠٠ باصقا لاو

 هضرفت نأ ىأ راجتلل لع رخآل وأ ببسل امدل ةرفاوتملا عئاتلا ةلددلا ميرطت نأ

 ةجاح نع رظنلا ضغب اهديرت ىلا ةيمكلابو ءابسأتم هارت ىذلا رعسلاب ميش
 مل ىرشأ ةيحان نم رجانلا نأ انك ءاهلإ !رتجاح مدع وأ مئاضيلا هذهل قاوسألا

 . ةلودلا لبق نم ضورفملا رعسلا لع ةمواملا قدم ىأ ضفرلا قمح متع نكمي

 راجتلا لع ابوح رطب كلامملا نيطالس ناك ىلآ عئاضبلا كلن رداصم نع امأ

 ماكحلاو كولملا ابلسري ناك ىأ) تارافسلا ةيحص ةدراولا !ءادهلا نيب ام تعونت اينأف
 مانلاو بالسآلاو ءرصم ىف كلاملا نيطالل نرصأحلا نيطالسلاو ءارمألاو
 (ندهاجتأ ىساب اوفرع نيذلا) لوطسآلا لاجر ابمنغ كاوأ سودجلا امله تلصح

 اهدرعت ناك يلا ةديدأتلا تالولا نأ اك ء ةءداعلا لردلا لاوس لع مهماراغ ىف
 داوعأب دوعت تناك رصم ديعص ىف ايس ال نايرعلا دض ردأل نيد نم نيطالسلا
 كلذ نع الضفو « راجتلا ىلع حرطت تناك ىلا راقبالاو مانغالاو ةيشالل نم ةريبك
 ابيب ةعادرل ةلودلا راكتسا ساسأ ىلع انايحأ موقي ناك عئاضبلا حرط ماظن ناف
 جم راع نم آررهم نك اه .هد عاش ايثإ+ هليسص نودا# نب مح رصأتلا لطأ دقق

 ففسوي نساممأ وبأ شرؤملا ةدروأ ىذلا صنلل لالخ نم ودركو « +٠ جيرارلا

 سانا له جيرارفلا مرط هتمرم نماض لقا لكب دجوي ناك ةنأ ىدري ىرخت نب
 نسا | ونبأ رك لي ا < .٠ نماشلا نم الا امورف ىرتشي دحأ ردقي الو » ...٠
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 ناك راجت لع يحرطو ( جاجدلا) جرارفلا ةراجت راكتحا نع جنان دارا نأ
 .؟7تائركأو نمطتقملل .صمق

 نم عبقي تاكا مئاضبلا مرط ماظن - ىداطتقالا ءارجالا كلذ نأ ودييو

 كياامملا تايترم عفد لثم ةيلاملا ابعأتم ةبجاوم ىف ةلردلا ةبغرل ةجدتن رخآل نيس
 ىلع صاخلا قانصأ نم عئاضب ةدع مرطب موقت مث نمو كلذ ريغ وأ .( ةقناللا ١

 لواحي نأ قطنملا نمو 2 بيدعلا ءانملا ممل ببسي امم اهنامثأ لح مهمزلتو راجتلا
 نعم الضف مهلع ةضورفلا عئانعبلا مهنه ىف لاومأ نم ءوديكت ام ضيومعت راجتلا

 ىدؤيو قاوسألا ةكرح لع ىلسلا هرثأ كرت ناكأم وهو « يرلا نم ةبسن قيقحن

 مانأ ةدعل قاوسالا قالغا ىلإ ىدؤي ناك لب , رامسألا حافترإ ىلإ ةدورهلاب
 . تالا ضع ىف

 ىف ءارمالا رابكو ماكمحلا بولسأ نأ ةحانملا ةيفم رانا صوصألا نم حضتيو

 تاقياضم نم مهل هيبسي كلذ ناك امو « عئاشبلا رط ماظنأ اقفو راجل ةلماعم

 © نايسآلا ضعب ىف ميسفنال توملا نوثمتي مبلمح تاك

 ؟7 ص / 2 ص ب ةرهأزلا موجنلا نساحلا وبأ 0١
 .؟ةوادم ؟ قر "ب كولا : ىريرفلا (9)
 نرغرأ » ريمآلا نأ ( 4مم ص + ق/ 4 ب كرلسلا ) ىريرقملا ركذي ()

 كانه ةسيدأت هلم موقي ناك كثرمح لرعصلا نم هتدوع كعب نيرازجلا عمج « هاش

 هم ةلس راقالا نم اريك اددع بلجو قيعصألا نادل نم اددع برخشأو

 لحاس فو م هدد رعب راشالا نم يهم دض ءآرش نيرازجلا نم الك مزلاو

 بكرم ىلإ راجت لزن ( ىرونلا ةرهاقلا ءانيم ناك ثيح ةبابما لحاس ) ةيابإ
 بح يح مه.هلأ ىلع هللا نوعدي !وذخخأو . . . ىوكشناب نومضي متو لينلأ اورسعل



 بس 0 ل

 .4 سربق لاوس ةمجابم دعب مط ةلمح نس نيدهاجلا ضمئ.داعو مودب ةلس قو

 ثالثو ةئامىابسري ناطا لا ىلإ اهئمل سرأ ء خوجلا نم ةرييك تايمك هرمدغامم ناكو

 ةئم ف ثدح ا ناطلسلا هددح ىتأ) رعسلل أقفو راجتلا ىلع ابك. هحرط مطق
 ىابسري نالعلسلا نسعأ نأ سوناج ايكم رسأو نمزتق ىلع ءالدكبالا مل ه ملف

 مايأ ةدع عيبلا نم ء. ١ دقي شايفلا قاوسأ تلطمتف مئاننلا ءارشل راجتلا عم

 ةلودلا تناك فيك انل موي ىذلا رمالا وهو . 237 ئاتنلا ءارشب راجتلا لاختشال

 هليوط ًاتقو مزلتسي ءارجإلا كلذ ناكفيكو « برحلا مئات ءارشب راجتلا مرلت
 ىلع يلاتلاب ةيلبسلا هراثآ كرتي ناكام مهتيناوح قالغأ ىلإ راجتلا رطضي دق آديجو

 جادا ةنم تدح ام آضيآ كلذ ديؤيو ء روصلا كلن قف رصم قارسأ ةكرح

 « سبالملا نم ةفلتم ًاعاونأ راجتلا عمج ىلع ىروغلا هرصنق ناطلسلا حرط نيح
 نورس مئانب فائصأو ايذو السعو اتيذ .... قلوسالا لهأ لع ممرط اي“

 كيلا14 ةقفن لجأ نم نّولا ءادأ ةعرس ىف مهتوتحتسي اوراصو « ... ثلثلا ايف

 كلذك تلظو ء قأوسالا تقلخأو راجالإ بره نأ ةجيثنلا تناكو

 "نمل مأيأ # فيت

 بوس ةلودلا لبق نم قست ىداصتقا ءارجاك ع ئاضعبلا مسرط ماظن نإف اذكمهو

 ىف ةيلخادلا قاوسآلا كريس شانكنإ لماوع نم ناك 5 راجتق بعاتملا نم ريتال"

 تامارغلا نع هيف مهأ أوم رس دأ راشالا هذه !وذخأي يم“ مهم الو مق رشي دبس

 . « . ةنامالاو بسلاو برشلاب مهف ةلظلا كحتر تاراسخلاو

 وال نم ايا /+77 نصاب ىق < ب كوالا ىزيرقلا (5)
 . 08ص ع ج روهزلا مئادإ ٠ سابا نأ (؟)



 يبس 471ه“ سلا

 ماظن نأ وهو ددصلا اذه ىف آءاه آرمآ ظسالن.نأ بحي ةننأ ديب . .كاذنآ .رصم
 نأ ا . ةلاشلا اهعاتم ةبجاوم ىف ةديحولا ةلودلا ةثيسو نكي مل عئاضيلا حرط

 ف .دلا تارتق ىف ءارجإلا كلذ ىلإ ؤجالانم رثكف تناكى رخأ ةيحان نم ةلددلا
 كلذ دكؤيو «ايئايح راوطأ نم ريخالا روطلا ىف ايس ال ىداصتقالا روهدتلاو
 مارال من ىايسرب ناطلسلا ىمأ نيح ه ماذ ةنس ثداوم- ىف ىريرقملا هركذ أم
 رسصامملاو نيحاوطلاو تيناوملا نه "يبكو:ر تيحمو تايالا نم نايعآلاو

 ريغ ذرأو ركس نيب ام عئاضيلا ىر نم ناطلسلا ورشايم نكمتي تح ٠٠ ه
 ,ل9 . . اهئامثأ ىف ةراسلا نم كللذ ىف امل سانلا نم ًاريثك ررضلا لمف ...٠ كلذ

 نوموقي ؟وناك ةلودلا نايعآو ءارمالا رابكض ءب نأ ىريرتملا مالك نم دافتسيو

 ناكو « نيمم ذاشما لبياقع قرحلا باحصأو تيئاوحلا ضعب لع ميتياح ضرغب
 تروناحلا كلذ !هريماللا اهنيسي ىلا ةيامحلل آرمر هتراش ىأ ريمآلا« كنذ ء دوجو

 بابرأو راجتلا ىلع ايحرطت ةلودلا تناك ىلا عئاضبلا لوبق نم هيحاص ىمح

 لوصحلا ىف ىايسري ناطلسلا ةبغر نكلو ؛ عئاضبلا م-رط ماظنل انفو قاوسآلا

 ةنس قو . تاياغلإ كلك ىثلي هتلدج هوجولا نم هجو ىأ نم لاومآلا لع

 رامتالاو هتعانم 7-8 تاطل لا ناك يذلا ركسلا حسرط# نأ راداتسالا لواع هريب#

 . ”:اورفو مهتيناوس اوقلغأف ةعابلا ىلع هيف
 ك!ذئيحس ريصم قأوسأ ةكرح ىلع ريثأتلا تاذ لمارعلا نم ةلردلاب قلعتي ايفو

 ىلع ممزارمأو كيلاهلا نيطالس ابعضي ناك ةراش كنرلا اهدرغمو . كوترلا )١(
 . نصاش كت ري مهتم لك نيك دقو مهتاأشتمو مبعورد

 . جم صال قر ع ج كولسلا . ىريرقملا (؟)

 .ملالع نع + قر ع حج هسا ردعملا (©)

 3 ن1 ييابحبم مأ]- ززمو عاجأات



 دس ا سس

 لشدت ذضا دقف ء لاجنأ اذه ىف ديسولا لءاعلا وه نكي مل عئاضبلا مسرط ماظن نإف

 ةقبالا تاسقصلا ىف ابضعي ائرك ذ ةراغم يرخأ الاكتأ قاوسأللا ةكرس ى ةلودلا

 ةدس فرفشتل ءارجاك هياإ أجلت ةلودلا تناكىذلا ريعستلا ماظن ركذت نأ قبيو

 . راعسالا عافتوإ نم دحلل وأ ةيداصتقالا ةمزالا

 انيق < ريعسقلا ماظن ةبعرم5 لوح ءابةفآل فلتخا ةيرظنلا ةينوناقلا ةيحانلا نمو

 ريحسقلا رخأآلا ضعيلا زاجنأ# تقو لكى نيمستلا بسقحملا ىلع مرح هلأ ضعبلا لاق

 ةعاضيأإ تاك اذإ ام ةلاح ىف ذو« نيعلا نأ ضمبلا ىأر ا« ءالثلا نمذ ىف

 لاس ةيأ ىلعو . !تادراولا نم تسيئو دالبلا جاتنإ نم ريمسلل ةمضاخلا
 ريعستلا نأ جالتسل نأ ةيض راتلا رداصملا اهب اندم" ىتلاةلثما1 لالد نم عيت اننإف

 نم هريثكا ب نيم هلآ ديب 2 رامسالا عافرأ نم دلا ذصقي لملاب قرط دق

 آرياك ةلاودلا نأ ذإ « ةيلاجبرالاو ةيئاوشعلاب ب كاذنآ ةيداصتقالا تاءارجإلا

 . وامساألاو قاوسالا لكاشم لحل ءارجإلا كلذ ىلإ تأجل ام

 كلذ ىلإ أمات تاظ ةلودلا نأ ىلع ةثادلا ةلثمالاب ةيضعراتلا رداصملا اندهتو

 ةيداصتقالا تامزالا تاقوأ ىف اصوصخ ابطرات لاوط رشأل نيح نم ءارجألا

 نأ بحي اننأ لع « بابسآلا نم هريغ وأ ليثا ناضيف ىوتسم طوره نع ةجتانلا
 ىق ناك ايي هنأ كلذ ء رخأل تقو نم فلتخم ناكر يمستلا لإ مفادلا نأ ظحالف

 ةمزآلا ةأطو فياض ىف ةيغرلا ره راهدزالاو ةوقلاب ريم ىذلا ةلودلا رصع لئاوأ

 هع نم قتلا ديبمو ممثلا ديعم . ىكيسلا (1)



 0 نوال تن دمحم رصانلاو ع سرا رعأتلا ىليف لق ثدفدح 5 ةيداصتقالا

 مايتلا ىف كيلالا نيطالس رصع رخادأ ىف ىروخلا ءوعنت ناطلس# مفاد لثم“ دق

 آونأك ثيرس مومضعو نايلؤا كلاملادرع نم هقول ق ةربعستلل ةىثكلا هنالواحم

 . 77 قاوسألا نوثش ىف نولشدتي اوأدب دق

 ناك ألا ةءاسكس# عاش قأي نأك ة ريدشلا مالغل نأ أددأ لحالي نأ هيو

 عم ركل رهأأتلا نالعل لأ رمسع يق هب بةئس كاد 5نايسألا 92- ّق هلم آودجج ره

 راعسالا ةلاس لع تسكمستأ ةيباجإ اراه تقأ ىرخأ ةئيسو ىلإ ناطلسلا أبل انهو

 .رسأنلل ابثم عيبلاو ةيئاطلسلا نرشلاوا ءارهالا ستفي ناطلملا رهأ ذ] «قوسالاب

 بادح رمح ريعتسم نع ياسلا رافاععلا اق لالا ادسلا سعب ناكو ا راعسلل] هعطببف

 تدده نيح ريمستلاب سرب رهاظلا ناطلسلا رمأ نأ ه <39 هنس ثدح (؟)

 لالغلا عيب ناطلسلا رمأف ٠ ةوارض ةمزالا تدتشاف اماه ةيدكع تءاج ةجيتنلا

 (ة ابا «. صضاالق / ١ ب كولسلا . ىزيرتملا . رظنأ )  هنوشو هتزانخ نم
 راجتلاو ةعابل نم ربك ددع لع للاولاو بستحلا ضيق نأ ه ايو ةلس ثاديح اي

 كوالا + زي رفا . رظنأ ) لدغ ترعس مث « هوربشو حراقملاب موبرطو

 .( هو صب قر ؟ <

 تاطاسلات وءدعتو لبق) ف ل ا هما مد ١ + ةدس ثداوسو سايأن اركي ف

 تالرك املاو عئاضيلا لك تاءش ريمستلل ترج دق تالواح ةدع نأ . ( ىروغلا

 درهزلا معن أدب سأيأ نا رظنأ ) - نايلجلا كيلامملا نم هقو بيس ةقاتكلا يع

 420 ل ل ل ا اال

 .«ه.07 نس م.+ ص م قر و باكوللا - ىريرخلا (©)



 تيبس 85 ديبي

 راعسآلا نوكت نأ دعب اهنوعيدي مث ةليوط ةدم مهنوش ىف لالغلا نورجح كيلايلل

و قاوسألا ىف ةحورطلا لالغلا تلق نأ هرب ةنس ثدح دقف « تعفنرأ دق
 لظ

 ماسعلا ىف هياع تناك انع رامسالا تفعاضتو ه موو ماع ى» كلذك لاملا

 رهمسإ هنوزاع نم عش ل راجتلا رئام لثم . ناطللا أدب اهو « قاسلا

 . 2 ًاريفو اسكم هل نم تو

 عئاضبلا راعسأ ىف نواشدتي اونأك كلاما نطالس نأ ان مضت اذكنهو

 ةريثك امال كلذ ىلد ةلادلا ةاثماللا نم ديرملا داربال ةدورض مانملا اذه ىف دن الو

 مدحتلا لئاسو نم ةليسو نيعسلا ناكاكو . ةريبك“ ةجردب رداصملا ىف ةرتاوتمو

 نم مهتكمي أحالس لالذلل ءارمآلاو نيطالسلا راكتحأ ناك دقف .رامسالا ىف

 ظحالا نأ ىقبثيو « تاعاجتأو تامزالا نابإ اصوصخ لالثلا راسإ قف محلا

 ماظعلا نيطالسلا دوبعىفو ٠ امومه مهل ود رصع ةيادبو كالامملا نيطالس كولن نأ

 ناك اهنيبف « رصعلا كلذ نم ىناثلا ففصنلا'نيطالس كولسل اريام ناكاص وصد مهلم

 نع دسحلاو ةمزآلا ةدم- فيفخت نايت نوالق نب دمت رصانلاو ٠ لوآلا سرب

 نم ًاديزم مهسفنالا وقت نأب نومتبي رخاوألا نيطالسلا ناك« رامسآلا عافرأ

 ضرف لع مهدعاست قئاك' لإ ةزالا فورظ ق سأللا باسح ىلع بساكملا

 . مه الت ىلا راعسالا

 كاذنآ رسم قاوسأ ىلع كرامملا نيطالس ابضرف ىلا ةثراطلا بئارضلا تناكو

 داجالا ىلع نيعن ذإ « نيقباسلا نيئارجالا ريثأك نع اهررض ثيح نم لقتال جت

 . 0107 نص / م4 نم , كويسملا يبذل , ىواخسلا (1)



 دعا 41 ممم

 ةلددلا تناك" ىلا ةئراطلا بئارضلا مقدب اوموقي نأ قاوسالا بابرأو

 بئارضلا هذه لثم تديارتو ء ةعونتم بابسالو رخآل نآ نم مهلع ابضرغت
 ةلردلا لع نيمث ىلا تقولإ ىف روهدتلا ىف ةذغآ دالللا تايداصتقا تناك نيج.

 شيلا لع قافئالا ءاعأ ةبساوعو اهتاقال دلل ةديدج دراوم نع ثحن نأ

 عافترأ ىف بئارضلا كلت لثم مهاست نأ ىعيبطلا نمو «ةصاخن ةنصب كيلامملاو

 نم سرانلاو ليياكملاو نذاولا ف شئلا تالواحم ةداينو « ةبج نم رامسالا

 .ةضراتلا ردامل1! أن هحضوتام وهو ةيناثث ةرج

 نيمح هنإف «  كيأ زمملا و ناطلسال دبع ف تأءأ رجالا هذه لثم ةيادب تنآكو

 بيهو نب دعاص نب هللا ةبه نيدلإ قرش دمسالا , دمنا هن. ةنس كسحلاب درفنأ

 بئارض ةدع ريذولا كلذ ثدحآو هل ًآريذو س طابقالا ةلاس نموهو «ىررانلا

 تضرف نأ» هوو ةنس ثدح اي (9 ةناويدلا تالماعملاو ةيئاطلسلا قوقحلا اهامس

 تضرف ا« ىرتشملا ابعفدي لالغ بدرألكنع !7ةيورخ اهردقم ةديدج ةببرض

 ض رقت تناك ةريرط ىو دس «ةرسلا فمك د ماب تفرع ىرخأ ةبيرض

 ةبيرضلا هذه فصل ناكو  ابعاونأ فالتخا ىلع تاعيبملا نمث نم زيا عقاوب

 رخالا فصلا هسفنل كخأي ىدانملا وأ لالدلا ناكاينيب ىاطلسلا نويدلا ىلإ لمي

 ةبيرضلا هذه ليصحتل ةساملا لئاسولا ةفاك لإ نرلالدلا أجلي نأ ًايعبط ناكو

 ىعادتلاب ىدؤي ناك امم ىناطلس# ناويدلا بيصن لبق أهنم هبيصف نمشي تح

 ايتمق احل درقنلا ع ةرتوص ةمطق بيرارش ابمجو 5 ةبورخلا (9)

 : مهرد راع



 هذه تاداريإ تناكو « قاوسالا داك نم اهنع جتتي امو « نامسآلا عقر
 مدختسا هنأ ؟7يدوقلا ركذي ذإ ةيركسم ضارغأ ىف قانئالل صصص ةبب رضا

 ةئ.م ةمب رضلا كآت نوالق نع دمج رصانلا لطبأ دقو « سراف ىتثام وحن اهداريأ نم

 ىلا بئارضلا نم اهريغو ةبهرضلا كلت لاثمأ نم ىاعت داللا قاوسأ تاكو

 اهيلع نوقلطي نور.ءامملا ميصأ ىدح نيثسلا م ىلع اهتمبق ىفو اهدانعأ ىف دامرت
 هذه تحيصأ ىرشأ ةيحال نمو .ء ابق معأر نع ًاريبمت « ملاظملا مسأ

 كرت ىثلا رمالا وهو « ( ةعماجم ) ةيعرسأ وأ ( ةرهاشم ) ةيريش امأ بئارضلا

 كاذ ىف مط هسجوب ةيلشادلا ةراجتلاو قاوسالا لرحأ ىلع ةليولا هرانآ
 ثداوس ىف ىواتسلا ءرك دام ماقملا اذه ىف ةلالدلا تاذ رومألا نمو ء رصعلا

 كلذ ىثفو « عئاضبلا ق شغلاو نيزاوملا ف فيفطتلا رثك ٠ هاه مي ةلس
 "0 . . ةيملباو ةيربشلا بئاورلا رم مهلع لمج ال ةقؤسلا عمطو « ًاركدم اوشف
 تاوثس# ىف ىأ ةقدحالا ةلحرم نع سايأ نبأ خرؤملا مالك نم دك أتي ام وهو

 شم ىلإ يررثلا ناطلسلا جاتحأ , هه .10ب ةئم شف . رصعلا كلذ نم ةريخالا

 بدي م لصقل ٠ . . « سانلا ىلع ةديدج « مرانم . ضرفي أديف لاومألا

 ني اكد بلاق تّةلْغو « ءارشلاو عيبلل نم قاوسألا تلطعتو لمأشلا ورضل كلذ

 . ؛ 1! ةرعاقلا

 ء موو ص قل ١ ب كرلسلا . ىريرقملا )١(
 . وينمو قر ماج كوالا . ىريرتملا (؟)

 . اياب ص . كويسملا ريثلا . ىواشسلا (©)

 . 1+ نم ع حج روهزلا مئادب . سايأ نبأ (4)



 نمل #41 ميج

 دجس ىلع ملاظملاو مراخملا ) ةئراطلا بئارضلا ءذه لثم ىافنإ هوجو نع امأ

 ابضعي ناكذإ ٠ فورطلا بسح عوتتتو فلام تناك دقف ( رصملا كلذ ريبعق

 نأ رومالا ةعيبط نم نكو ؛ 2 يبتاعاطقإ نع آضوع ءارمألا ضدبل سصقلا

 ةيربشلا بئارضلا هذهل ةجيقت ةيلضادلا قاوسالا كرس رئأتو عئاضبلا راعسأ عضترت
 , قاوسالا بايرأ ىلع تدرف ىلا

 كاملا نيطالس رصع نم ةريخآلا تاوتدلا ثداوح ةمباتم لالخ نمو

 يلا بئارضأا هذه نأ لحالتس هاهو ماعو هه ءاب مأع نيب أم ةرثنلا ًاصوصش

 رهش لك ةيرود ةفصب مث مهلم اهتيابج تناكى لاو ؛ راجتلاو قاوسآلا ىلع تضرف
 ىلإ ريشي ام وهو « تارم ةدع ءانلإلاو ضرفلا نيب اه تحجرأت حوبسأ لكوأ

 . 19 كاذنآ ةلودلل ةيئاوعملا ةسايسلا ةعيبط

 راعسالا عقر ىلإ راجتلاو ةعابلا مقدت تناك ب ئارضلا لثم نإف لاح ةيأ لهو

 مهبل ةيوقعلا نم فوشوأ ةيعش نود « نايحالا ضع ىف فاعضأ ةدع لصق ىتح

 بئارضلا داريإ نإ ( 76 ص م د . روهزلا عئادب ) سابا نأ ركذي ()

 مسأب تقرعو + نبش لكى دوت تناكو قاوسالا بابرأ لع بستم ا ايضرف ىلا

 . ايربش رثك أوأ رايد قلأ لاوس ناك« ةبسحلا ورقم ء

 مأع فو « اهضرف دبعإ مث « ةبسحلا ررقم لاطبأب ىدون هول. ةئعف (0)
 ٠.« ةبطاق سوكملا لاطيأو ةعماجملاو ةرهاشملا . .. ءاغلاب ناطلسلا رمأ ء درك

 « سأيأ نا تاردقتل اففو رايد فلأ نيدبرآلا لع ديدي ىوتسلا امدارءأ نو

 هدب مط وع مهتاعاطقإ] نع اضيومت ءارمآلا شمبل ًاصصتع دارالا كلذ ناكو

 .سأيا نبأ ) رظنأ ماعلا سفن ف ىرخأ ةرم أاهغأي مث ابضرفل ناطللا دوعي

 ( 10 نحا 7 نصر نص و جا ء 1.0 ضر. ع نص ء اب نص ع ب . روهزلا عئادب



 ىلع مرامأك ىلعاهزرع ديارتىلا ةثراطلا بئارشلا كلن ىف رشملاو رزيملا نودمي اوناك
 ليياكلاو نزاوملا ف شنلا ىلإ ةعالا كعفد ىرخأ ةيسان نم اهنأ ا ء نيندملا رم
 اةقعتو « ةبج نم ةلردلا اهومرق ىلا لاومآلا ضيوعت يف ةيغر تاعبياأ مونو

 دوجولا ىلإ ربظيو ٠ رامسالا رقت نأ ةجيئنلاو ء ةيناث ةبج نم حابرالا نم ديزا
 كلبت.ملالمطنضلا ديازتيو . رصانملا اةريبعت دح لع «ءادودلا قوسلا» هيمسق ام
 شكلت مث نمو « طقف تايرورطلا ءارش ىلع راصتقإلا لإ همقدي ام ىداملا
 © ٠ ماوس دح لع امددعو ايمي تي نمو اهتكرح فيح نم قاوسالا
 نم ثدح ام ىلإ ريشن نأ قكيو .٠ داكلا نم ةلاس لخخادلا قوسلا لع رطيسق

 4الدلل ثحبلا اذه نم ةّقاسلا تاحفصلا ق هلإ انرشأ اع وهو قاوسألا لالحمم)

 . ةدك ارجلا كيلايلا تيطالس رصع ىف رمعم ىف ىلغادلا قوسلا ررهدت لع

 ىلا رارضالا ضب ةيجاول ضرفي نإكام ةثراطلا بئارضلا عاونأ نم ةمشو

 بايرأ ناكو ؛ تاقرطلا مالصإ وأ ليلا فاضيف لثم ةيعيبطلا رهاوظأ اهيدق

 قلغي ارو « سانلا رثاس لثم بئارضلا كلن لاثمآ نم آءزج نولمستي قاوسآلا

 ىلإ امو رثملا لابعأ ىف وأ رسجلا ءاثب ىف ةكراقللل نويهذيو مهتيناوح سانلا

 قرطلا حالص] تاقنث ىف ةمهاسملاب تيناوملا بامصأ مرات هلردلا تناكاك 1 كللذ

 ةنس بوياقوسريشلاة ينم ىف ليلاروج تمطقق نأ لاثملا ل يسع ثدح (1)
 تفلتو قطان! هذه ناكس رفو ٠ .تاعارزلا تنالو ىضارألا تقرقو هازال
 قشإو قاوساللاو تيناوحلا رئاسقلغو « ةرماقلا وتم بكرف , مهلالفو مملاومأ

 /م دج - كوالا . ىويرتملا ) رظنآس ررسجلا نم قب ام كرادنل ركسمملاو سانلا
 لدتلا ىلع رسج هاش ةموكحللا تدارأ نأ ه بوو ةنس ثددس 5( [ ا صحأإ

 ضرفو اهرامسأ عانترإو برشلا ها. ةلقو ةرعاتلا ءاجت ربنلا ةانم فان بيس
 تائنأ باج دسلا تاقنن ىف ةهاسلل ًايهرد ةرهأثلا تيئآ وس نم تروئاس لك لع

 . ( 7+7 ص مق / مج كراس . ىريرقملا . رظنأ ) ىرخآلا فئاوطلار



 بس ع عل مص

 تناك ىلا بئارضلا كلت لثم نأ ظحالن نأ ابرد انهو ء 3 نايحالا ضءب ىف
 « راجتلا لع آثم لكدت نكست كلذ ىلإ اموقرطلا مالصأوأ روسجلا ءانيا ضرغت

 -نءرفىتأأ فوراغلا نأ كلذ قاوسالا ةكرحلع تقوم اليثضام ريثأت ناك مث نمو

 ةمماجلا ةرهاشلا بلا ريع تناكانب ؛ ةدحاوةرم اهتيابج م ىلاتلاب و « ةتقؤم تناك

 ةرامجتلا لعاوك ىلع ًايقيقح اعبع لم" ( ًايعوبسأوأ ايريشىدؤت تناك ىلا كلت ىأ )
 . ةيطخادلا قاوسال ا ةكرح لع ةيبلسلا اهرال' 1 لال ابك رتن تناكو « قاوسالا بابرأو

 كرتن ىلا تاءارجالا ضع ىلإ ًائايحأ نوأجلي ءارمآلا رابك وأ ةلودلا تناكو

 عئاضبلا شعيل مهراكتحأ ناكو « رامسال ا ىوتسم ىلعو ىلخادلا قولا ىلع اهراثآ

 رعس ىف كحق ةثيدلا ديل انا ضعب كانه تحبصأ ىدح « تاءارجإإلا كلت نيب نم
 ىرجملا مسانلانرقلا ةيادد عم ىداستقإلا ةلودلا رامع] أدب دنم اعوصغ « قولا

 ىوتسم شضافخإب داللا ىف تاءاشإلا قلطق لبنلا ةدايد ناوأ دنمف ( موه ق)

 كسمعو اهتارش ىف دحأ لك ذشأيف ..2 .ء لالغلا رمس مفر ىف ةغر ناضيفلا

 ىمديلا نمو ؛ «”اهرعس كلذل عفتريف ةلودلا لهأ ايس ال اهنم مهمديأب ام امابوأ

 نيطالس رصع رعتاوأ فو , ركتحن1 ةمحو تحت قوسلا لعج ام ةعلس راكتحأ ىلآ
 أوسأ كرت ام وهو ًاسوضو علدلا راكتحإ ىلإ « ةلودلا لهأ , ءاجتإ دادزإ كيلايلل

 | . دئتيح قاوسالاو ةياعادلا ةراجتلا لع آلا

 . 7+ نع . كويسملا ىلا . ىواشنلا (1)

 أضدأ ىريرش للا ركذيو ( + ها. نس 7 قا ع ب كراسلا ) . ىريرمملا (؟)
 نأ نم مهاوكش اومدق ةيردنكسإلا لهأ نأ ( م.و ص + قر + ب .كرثسلا )
 رخآو « اشنلا ميل تيناوحلا دسأ راكتسإ نمو « رطعلا نيكاهت نض ةئيدملا ىلاو

 « 4م ص ؟ ق/ ؛ + كوالا )رخآ منوم ىف ىزيرقملا ريشي 5« ةبرشالا عيبل
 . هتراهتو ركسلا ةعاتمل ىاسرب ناطللاراكتحإ لأ ( 196١ ض اهو ص



 ه قاوسالاو راعسالا ف محتي باطلاو ضرعلا نوناق ناك ىرخأ ةيحأت نمو

 رهاظم نم ًاربظع ام عونا ةلودلا راكتحا ناكو ء 28 ءارشلاو عيبلا ةكرحو

 تاعيبلا نم عوتل ةلودلا ءارش نأ ل« باطلاو ضرملا نرناتل قودلا حوضخ

 ءافتخأ بباب 5 ء ةيحان نم راجتلا بره ىف بيستي ناك" اهددحت ىلا رامساألا

 أ ةيداصتقالا تاءارجالا نأ ناتئماعاب ررقن نأ ميطتسل اننإف اذكهو

 ملأ كلذ ةروص ىف تناك ءاوس ب كيلاملا نيطالس رصع ىف ةلودلا اهتدنتا

 ةهاسلل ى# ىلا لاومالا وأ ةيعوبسالاو ةيربشلا ةئراطلا بئارضلا نم ديارتلا

 تفصتأ . خلأ ... اهنيعب ةعاشب راكتسا وأ ء روسلاك ةماعلا تاعورشللا دحأ ىف

 سانلا باس لع ةلودلاو ناطالا ةحلصم تقدبتسا ا , ةيسان نم ةيئاوشعلاب

 وأ ابتكر ح ىف قاوسآلا روهدتن نأ اعيلط نأك مث نمو . ةينأ# ةيحاف نم

 ديب « كيلامملا نيطالس رصع نم قائلا رطشلا ىف ابماجحأو : اهدادعإ ثرحح نم

 نيدلا سمش ريمالا نأ ه جابو ةنس لالنلا راعس] ضافنإ بابسأ نم تاك (1)
 عس لف ىلاهآلا معراو ةريحللو ةيرنلا ىحارن لإ جر راداتسالا ءاش نروغرأ

 لالثلا ترثك كلذبو + لاومأ نم هللط ام هل اومدقي ع لالثلا نم مو..دل اه

 ؟ قر عج كوالا - ىريرقلا ) رظنأ ل قاوسالا ى اهرامسأ تطبيف
 .(0خ1 ص

 كلبتسق تناك ةناطتسلا خعاطللا نآل ه منو ةنس قأوسالا نم محللا قتخا )20

 ىف هتيغرأ رعسلل مفر نم راجنلا ريذولا عتمو « آموي محللا نم الطرفلا رشع ىنثأ
 انامثأ راجالا ىلع ضرفي راصو « ةريثك امانغا ىتقا ا « ةصاه بساكم قيقحت
 ةراسملا نم افوش قاوسالا' ىلإ اهب. روضحلا نع مانغالا راجأ عتتماف ةخم
 . (ن7.ه نم < ىو ب . كولا . ىزيرفملا )
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 ةلردلا باصأ ىتلا ماعلا روءدآلا بناوج نم ايناج ريتعي قارسالا روهدت نأ

 الأ ؛ اميثو الاصتا قاوسالا روعدت لصتي رخآ بناج ةمو . اهيا لجعو
 سولنلا لمح ىذلا ريطخلا روهدتلا رهو « ةلردلل ىدعتلا ماظنلا روهدت وهو

 , ةيهذلا رئاندلا نم الدب رامسالا ابيلإ بسنت ىتلا ةيدقنلا ةدعاتلا ىه ةساحنلا

 5. فييزتلاو شنل) ارقل أضيأ ةيساحتلا سوانلا هذه نأ لب ةيضمثا مهاردلاو

 اقم اهرمنو رودقلا ةعاتص ىف تمدختساو ؛ دالسا جراخ لإ تيره

 . نك أ بساكمل

 ناوسأ ةكرح ىلع رطخلا هرثأ ىدقنلا ماظالل نوكي نأ ةيتطنملا رومآلا ندو

 نأك + ةرهدزمو ةيرق ةلودلا تناك نيف ؛ كيلامملا نيطالس رصع ىق رصم
 ىلع مرقي دقتلا ماظتو ٠ ىرعسلا ماظنلا ناكو « اريك ةضفلاو بهذلا نم اهديصر

 بمهذلا لع لحتل ةساحنلا سوافلا تربظ نيحو ء ةشفقو ةييهذ ةدعاق ساسأ
 دب ننل احلا 3و 0 اخ ةلسعطأو هلودلا ررهذت هد ائأديإ كلذ ناك ةنفلاو

 ًاريرقت ( هؤ4 ص/ةكا ص + ق/4 ب كواسآا ) ىري رق لا انل مساعي ()
 رص»ء نم قالا راعشلا ىف هرارمتساو ىدقنلا ماظنلا روهدت ةيادب نع الماكتم
 امل ددجلا سولملا نأ كلذ رمخ نم ناكو .. . ىناتلا صنلإ ىف كيلامملا نيطالس

 ةلماعملا ةضنلا مربلا نأ لع لاقثم ابلم سلف لك ةئز لمع ه بوو ةتس ىف تمرض
 رشع ةياع'و ةئام سولفلا ةفقلا ةنز تناكف « الف نورشعو ةعبرأ ابلم هيف دعب

 بيهذلا لاقثلاو « ماشلاو رصم ةلماعم ةيرهاظلا ةضنلإ نم مرد ةئامسمت امنع دلطو

 كيزيو ؛ مأردلا هذه نم اههرد نيرشعي فرصي مالسإلا سب بورصملا ةبجرحلا

 فرص ديأزت مث , ايلع مهرد عير ةراتو « اههرد نيرشعلا لع مهرد نم ةراث
 ناكو « امهرد نيرشعو ةمخ ون اب ىح قوقرب ةيرهأظلا مايآلا رخأ ىف راثيدلا

 « ةضف اهاثل'و سامت اهئلث لمعيو ةروك ذا ةضنلا ماشلاو رصم رايدب ممارلا دعا

 حج هربغ رائد بفرعال و يىداسالا موتخلابهذلا ةلماعملاذ ةروكذملا ةضفلا للي مث



 الف « مهرد اهتميق غابتو ىلا تارقحما ءارش مسرب ىه اهإإ الوأ سوادلا تناكو دس
 ن دومخ ندا لاوجو ربمآلا لارمالا سب كلن ماقو قرقري ةيرهالتلا مايألا تنأك 5

 تراص يح ةروك'ذملا ددجلا سولنلا برض نمرثك | راداتسا ء هتيع رقصأ نب لع
 قرقري نب جرف ةيرصاتلا مايالا تناك' الف ءمهاردلا تلقو رسم رايدب دقتلا ىه

 سولنلا نم ىلا ةلمامملا ةضفلا مهاردلا قتطاتداكو رضم دوق رمأ هتلود ف نس

 هنم جارو هيهذلا رعس دازو ء اسف بورشعو ةعبرأ اهم مهرد لك نع دعو ىلا
 ةموتخلا ةجرهلا بهذلا نيتاتدلا تمدع ىح جئّرقلا برض وهو ىةرفالا راتيدلا
 سوافلا نم امهرد نيتسو نيام روك ذملا ىتترفالا رانيدلا غابو مالسإلا كسب
 وهو -. ىرصم زراطتق لك تلمعق + سوافلا هذه. كلذ عم تدسقو , ةروكذملا

 ابلك رصم رايد ىف اهب سانلا ةلماعم تراصو « مهرد ةئايتسب  ةيرصم لطر ةثام
 لامعالا م تراصو ع مهرد ةحم أبتم لطو لك ق بسحف ددعلاب ال نزولاب

 ىهارثالا تالجسو نيتاسبلاو هتوبيلا ةرجأو اهريقسر ابلياجس الك تاعيملا نيو

 تاذللا تادقتلا راصو ء سوأنلا» ل اع] تاطتشلا .تامامثا رءاسو ءاسفلا نورمو

 نم اذك وأ اذكب راثيد لك لاقيف سوافلا هذه لإ نابسني ةضفلاو بهذلا امه
 سولفلا نم اذكي  دجوي داكي الو  دجو نا ةضفلا نم مرد لكو ٠ سولفلا
 يترثالا بهذلا سوانأأ دمي مث سولنلا ىوس رمم رايدب سأنلل قد ملف
 ستي اعإ هعارتأاب وهو . ىرماتلا يعذلا وأ ىكالا بعذلا وأ

 ىئرفالاو ءآدج ليلق وهو ةجرملا . اتانصأ كلذ عم بهذلا راصو « سولنلا ىلإ
 ىملاسلا انيلي نيمآلا اهبرض ريتاتدوهو ىملالاو . مئارلا دقتلا بهذلا نم رهو
 رىصأنلا كاملا ابمرض رب أتد يكد يرصماتلاو « راثيد لك لاقثم اننز راداتسا

 : قوق ربو سر

 سأنلا اهب لماعت ةيديزؤملاب تفرع مارد برض خيش ةديزملا مايالا تناكالف
 بعنذلاو ه سولةلأ رصع دوقلا ترأاصق سانلا نم ا!مقوم نسح و ةءارأ دم ًاددع

 يبق بسنت اهياإو 'سولفلا وه اه اهنم جئارلا دقلاو ء ةيديؤملا ةنمنلاو « هعارنأب
 ا . مدقت 6 تاعي نكاو لامعإللا

 وو يما



 مبا ج4 م

 . رامسالا ىوتسمو قارسالا ةكرح ىلع ةءانلل ًاحضاو ىدقنلا ماظنلا ريمأ#

 ماظنلا روهدت ىلع ةلادلا تاريثؤلا نم ةيخيراتلا رداصملل هلمحت ام مغرو

 داسكو « ةماع ةفصب كياملا نيطالس رصع نم ريخالا رطعلا قف ىداصتقالا

 سرأفلا لولح لع رصاقي مل رمآألا نإف ء ةصاخ ةنصب ةيلخادلا قا رسآلاو ةراجنلا

 سرماآلا هذه فييرت تالواحع نأ لب ء راعستالا ماظنل ةدعاقك ةضنلاو بعذلا لح

 ددملاب اهب ةلمامملا لطبأو «تزولاّ]ءاردلا درىايسرب ةيفرشإلامايآلا تئاكاشف
 مهردلاب ةلماعملا ت رمدسأو « اهذشأ ىف سانلا تنعتق أبتم ندسفلا صق رثك هتاف
 نم ًامهرد نب ريشعب انذو رمرد لك ف رص ةيفارشا ,هارد أضيأ برو « أنزو

 سانلا لماستف ةثاعامتو املأ اهنم راطتق لك غلي ىتح سوافلا رعس ديازت مث « سوافلا

 عانترإلا انم ظالي | سوئنلا نم امهرد رشع ةيناهثب لطو لك باسح نم أهم
 ةيئابف م*«أرد ةتس ل] لطرلل هفصاو معرد وأ نيمهرد نم سوأفلا رعس يف درطملا

 جون الا رئاس نمت سأحتلا رعس عانمرإ لإ موضوي ريشي ام وهو ؛ امهرد رشع
 1 ىيصحلأ أذ نم ىنأتلا رطشلا ىف ىدامتلالا روهدتلا بيس اهراعسأ تمنترأ ىلا

 بيرت تايلمع ] اهريغو دنا دالب لإ ابنم راجالا لمحت ام ةرثكل لقت تلازاعو
 تالا نم أدريخو ابف خيط ىلا رودقلاك ىنارأ ةرمهاثلاب أبنم برش أمو | ةلمعلا

 نماخلا تاويدل اررقم انام ىلاوأ سولفلا برش ىلوتي نم لع راصو «ء ساحتلا

 ةلئدلا لوامت مل ] كلذ نع نامضلا غابم داز مث مهرد فلأ رشع ةسمخ رهش لكى

 ًاريثك عفتري اهني“ لمحي ام ىناوأ مدصتل اهريصو قولا نم دوقنلا بس ةيلمع فاه
 ىذتأو ١ تاطللا ناريدل ابلعتد صسخم كلذ لعفي نم ىلع هبي ريض تمدع رف اينكلو

 لك ىف دعي اسولف برب: نأ مايأ ةدمى ريدك بارطضاوفالتخأدمب ناطلسلا ىأو

 أ ردزيئاههو ةسمتو ديتتاع ىفرشالااراثيدلا نأ لع سولف ةينام راذيدلا مهاردنممهرد

 ةميس أمم لطرلك ةيقرشالا سولنلا هذه نورك نيناه'و نيتئاع ىئرفالا راثيدلاو

 املف ًاساف نرنابخو سلق انتامو نانا قرشثأ رازيد لك ىف طش يو ه ًامهرد نيرثعو

 نأو | ه ماعم ةنس | اه سانا لماعتي نأ ىدون محلا اذه لع سراتلا تبرض
 باسح ىلع برشا راد ىلإ اهولم ىلع ةعدتلا سولتلانء مويديأف ام اولءاعز ال
 ٠ ... رمسأ ول !ذه نيسأ امو ريثع ةيناه* لطر لك

 ( كلاما رصع ىف قارسالا ع س م زر



 سس ع ع سس

 "نذؤلا صاقنأ امه نييساسأ نيرياقم ةلدعال فني داو ركع تقو لشم تأدو

 متي سوانلاب لماعتلا حبصأ ني ةصاخ ةميق لقأ ىرخأ نداعمع سولفلا طلخو

 قاوسالا ةكرح ىلع رمثالا اوسإ هته بفنيزتلا تانلممل ناكو , ددعلاب ال نزولاب

 ةكرملا باصت مث نمو « اهم لماعتلا نع توعتتم سانلا ناكذ) « كاذنآ ةيرسصملا

 هتينأرخلا قلغت ّىس انرثس اعانترإأ رامسألا عفقرت امك« داسكملاب ةءلهادلا ةيراجتلا

 . قاوسألا لطعتتو

 ةرثك ببسب ةيداصتقا ةمزأ تاع  لاثملا ليس لع ل هادبج ةةس ةئمس نق

 راعسإلا تمفتراف ء سوافلا رف ( لغرلا مسأب نورصاعملا !همرع ) ةفيزملادوقنلا

 ريعست قيرط نع ةمزاآلا جالت  ىلاولا ىف ةلثت  ةلودلا تال_احم مرو 4 ابك

 مث « ىرخأ ةرأت ةعايلا نم ددع رسبشتو برضو « ةرات نزولا ساسأ لم سوأافلا

 نأف « ةثلامث ةراق دوقنلا كلس راد ةماله لمحت ىتلا سولفلاب الا لمامتلا مدعب رمآلا

 ايئاغ ناك ىذا س نوالق ني دم رصانلا ناطللا رضح تأ ىلإ ترمتسا ةمزالا

 ىلع ةمردقلا سولقلا رعس ددحت 15 « ديدج رعسي هدو سولاف تكسو البلا نع

 سنان ىلع ةلثمألا نم ديدعلاب رداسملا لاو 427 ةمزألا تب رثزأف نزولا ساسأ

 عافترا نم كلذ ىلع بترتي امو ء دوقتلا هفييزت تاييلع اهيبسم ىلا ةيلسلا
 الصف ةلثمالا ءذعلك مبات نأ اناتاط ىف سيلو ٠ قاوسالا ةكرح داسكو راعس“الا

 انإف ث نمو ةساردلا هذه لامع ىف ةمبق تاذ يسيل ةلواحلا هله لثم نأ

 باق رم لع اهالرق نم فرمتا نأ نذل ثري ةعرشأا ةكمالا ضب أر قت

 1 تالا قش 3 ةردلا

 [ هو 11 ع و“ جا بحي ١ ىف مد كولسإا ؛ يريرشملا (1)



 هع 8 ] سم

 قس نع سانلا فقوتاف ... , اهفيرتو ةلمعلا شف رثك هاب ةلس قف

 دسق نأ ىلإ سيرجثلاو برشلاب كلذ ىلع ةعابلا ةيوقعو اهدر رثكو سوأنلا

 ةئسو »04ه ةئس دح [5 . 29 ,رامسالا تعفتراو تيئارهلا تقلغو « لاحلا

 7 قاوسألا قءارشلاو عيبلاةكرح فقوتىف دوقنلا فيي رت كيلمع تنسخ نأ ماب

 ةديدج راعسأب ةديدج تاليع رادصا لإ نايسالا ضهي ىف أجلت ةلردلا تناكو

 نكسلو« ةيلخادلادالبلا قاوساىلع ةيبلس رامآ.نم اهنع جنتي اموهفيزتلا ةرثك ةيجاول

 ةيحأن نم ةديد.جلا دوقللا كس نم صاخش بسكم قيقم ىلع نيطالسلا صر

 سأنلا دوعت' نع الضف « ىرخأ ةيحان نم ددسلا !ذه ىف ةثاث ةساس دوجو مدعو

 بس ةثلاث ةيحان نم مهرماوأب مومازتلا مدع ىلاتلابو ماكمحلا ةسايس تايث مدع لع

 . نيدسأا رم ىلع واوحالا روهدت دايدزا ل] ىدأ كاذ لك

 تةافتو اروهد# دقتلا لارحأ تءادزا كيلامملا نيطالس رصعنم'قاثلارطشلافو

 ىابسرب فرشالا ناطلسلا نأ هريم+ ةنتس ثداوح قف ىريرقملا ركذيو « ةمزالا

 لابس روهدت ىف ثحبلا لجأ نم راجتلا نم ةعامجو نيرشابملاو ةاضتلاو ءارمآلا عمج

 سوُلا طلخ وهو « . . تيرض ذثم دبع, نكي ملام سولفلا ف ثدح ء ذإ سولفلا

 زوتناو هدملا ال نزولا ساسأ ىلع متي سولغلا ىف لماعتلا ناك ذإ ٠ صاصرلا ماطقب

 ىلا ههتلا تراص ىتس . . و رمالا ىف !ردامتت كللذ نع ةلردلا لفانت ةصرف سالا

 نم حضديو « . «سوأنلا نم الطر نردع اهف دجري داكي ال لطر ةئام اهبلذو

 موجالا . نساملا ربأ هدوم عار ق / مج كراسلا ٠ ىريرملا(1)

 باي مح هب جل رع أول

 5: ةادص م ىف واس كوالا ٠ ىزيرمملا ف
 ءايارإ مش ع



 سنس 5 17 ميسي

 مدعو ةلودلا ةطلس مادعتاو « ةحان نم دقنلا لاوحأ روهدقت ىدم ىريرقملا ةيارر

 دارأ دقف « ىرخأ ةيحآن نم رومالا هذه لثعؤق ةمساخلا تارارقلا ذاخضتا ىلع !تردق

 لعج اهتزو لوح نيرضاحلا فالتخا نكلو . ةديدج اسولف كلسي نأ ىايسرب
 فوقو نم افوش سانلا ىدبأب ىتا ةلماعملا ريغت . . ءنع مدي! رثلاب ىرسي عايتجالا

 بيروت يمسي يدقللا فقولا نرهدت رارمتسا مامأو عمى. 1439 قارسألا ةلاس

 رد: ىرخخأ ضارغأ ىف سولنلا مادختسإو « ةبج نم ةرواجن! دالبلا لإ سولفلا
 سولناا مقر ل] ناح"الا ضعي ىف أجلت ةلودلا تناك ةيناث ةب نم رك أ اصر

 . 7”نزولا ساسأ لع

 نودوعن دعملا لعأ لمج روهدتلا نم ادعم عشلب ةيداصتقالالاوحألا نإ لب

 عاقترأ نأ هرياله ةنس ثداودس ىف ىريرقملا رك ذي ذ] : ىادلا ةصياقلا ماظن 9

 نم ابلك تناك ماعلاو رصم ىف ةراجتلا لا ويحأ فكرتو ؛ تاوقآلا ةلقو «رامسألا

 . 9ةضفلاو بهذلا ءافتخا نع متانلا ىداصتقالا رايبنالا رهاظم

 ضيفخت ىمأت نأب لشادلا قوسلا ف لخدتت ةلودلا تناك نارحآلا ضعب ىفو
 قى ةديدجع ةلمخ مط دق متاقلا ناطللا تناك اذإ اسوصخ ةلوادتلا ةلمعلا رعس

 ىف ةدوجوملا تالمعلا لكن م اهرمس ف لمأ ةلمعلا هذه توكلت ام ةداعو قاوسالا
 قورف بيس راجتلا ةراسع ىف ًاهئاد بيسقي ناك ىذلا سآلا وهو . قوسلا

 هبماص دل هوهاص م ا و ج كوالا ىزيرملا 0١
 . 449 ص ةسقا ىدصملا (؟)
 ايتنيدم رصم يلق] بارخلا لمش دقو .. م اهصق ام ىريرقملا ركذي (©)

 نوءيادو ال مهاوحأ ءوسو مهتقافرو هلها رقق ةدش نف ىلبقلا هجولا ايسال ابقايرأو
 رظنأ) ةياذلإ ى ةعسلاو ىنألا نم !وناك نأ دس ةضفللو بعذلا مدعل لالذلاب الآ
 . ب.هسصال ىروج كوالا



 ااا ا ا اس

 يب ةينجالا تالمءلا لوادت عنمب ةلودلا رمأت نأ ًانايحأ ثدح ناك اك 0 رعسلا
 , !"عرسب اعل ع رمال (هزجو تارثس ىف ثطص

 داسك وأ جاور ةجرد ىف امساس الماع ناكىدقتل ماظنلا روهدت نإف !ذكهو

 ماظنلا ةدعاق ىضنلا ممردلاو ىهذلا رانيدلا ناك نيحف ةيلخادلا قأوسالا ةكرعس

 رصت ةيادب ىف ظوحلم لكشب ترهدزا ىلا قاوسالا ىلع كلذ سكعنا ىرعسلا
 لاوحأ تروهد# ةيرعسلا ةدعاقلا ىه سولدلا تحيصأ نيحو « كيال نيطالس

 قطانم ضع تداع ىح ًاددعو امجس تققكنا ىلا ةيلشادلا قاوسآلاو ةراجتلا

 . يئادبلا ةضياقلا ماظن ىلإ دالبلا

 اهرانأ كر كيلاملا نيطالس رصع رصم ىف ةياخادلا ةيسايسلا لاوحالا تناك"

 كلذ هب زيم آم نأ كلذ « مضاو لكشب ةيلخادلا ةراجتلاو قاوسالا ةكرح ىله
 ىلع سفاتلا بدس ءارمالا نيب بشنق تنا' ىلا نتنلاو تاءزانملا نم رصعلا

 ةريدص بورح ىلإ لوحت تناكام ناعرس«بابسالان م كلذ رينل وأ دالبلا شرع

 راتيدلا ةميق ىابسرب فرشالا ناطل_!# ضقغ نأ مج« ةنس كد (1)

 امق/ع ب كوالا ىريرقملا ) رظنا  !ريثك راجتلا رسخف مارد ةرثع ىترفالا

 ةدسم ءارشلاو عيبلا نع قاوسالا تلطعت نأ هاه .اب ةلس ثد 5( <عرو ص

 م: اشيلا تناكو ؛ء ثلثلا ةلماسملا ف رسخت نالعاسلا ابكيم ددو- سولف بودس ةليوط

 عئادب : سايا نيإ ) رظنإ س ةديدجلا دوقنلاو ةمدقلا دوقنلل اتفو نيرعسم عابت

 .( 1784 نم ٠١ ص ع ج روهزلا

 ملءو صءيالإ# بع ايإ. نص . * قر ع ب كولسلا . ىريرقملا (؟)
 ه1 ص اء مو ص موو حض



 تسع 7 جل ل

 اهءاننأ براطضت مايأ ةدع ا!مادسإ دتع" دقو ءايتاترطو ةئيدملا مجراوش ىف رود

 امداور نم تاقرطلا اولخت ام ناعرسو عزفلاو ىضونلاب دالبلا جومو : لاوحالا

 ميكراممو كيلاملا ناسرف لاتقل ًاتاديم نوكستل اايرأ اهرجبم ىلا قاوسالا رفقتو

 انيهذ امل ةدكؤوأ] ةلثمالا نم ريثكلاب ةسأتملا ةينمرأتاا رداصملا لفحتو «ء ةيومدلا

 , !”ةعاسلا ررطسلا ىف هيل]

 بالجالا كيلالاب كلذ نع ةضاعتسالاو "كيلاملا ةيرت ماظن راهنا عمو

 طب رت تناك ىلا ءالولا ةطير ترأسها ( اراك نوبل اوناك نتتلا ىأ)

 لوري مثمي ناك ىذلا مراصلا ماظنلا نأ نع الشق . ( مدس ) مداتساب كلام

 ناطلسلا رصع ذئم هب الومعم دمي مل ةرهاقلا ىف مانكسو ةملقلا نم كياملا

 ىأثلا رطشلا فو . ةرهاقلاب نكسلاو ةعلقلا قأبط نم لوذللاب ممل مب ىدلا قرقرب

 ثادود- نع الف تأب رطضالاو نتفلا ثدآوح ترركت كيلاملا نيطالس رصع نم

 تسمأ يح بالج”الا كيلاملا ايبكستري ناك ىلا مئاضيلا فطخو قاوس“الا بهن

 نم نيثا لم ضبتلا بقع قارسالا تتلغأ نأ هجر ةنس ثدح (1)
 ن وكس قتشلا ةءمرقع نأ نالعإىلإ ةثودلا ترطضا يح ةقلذم تلظو ءارمالا رابك
 (نء+ ص + قرا و ج كوالا + ىريرقملا رظنأ) هناك د قأني نم بيصن نع
 عازتلا ءانثأل هابديع ةئسو ه بجو ةنم ىاعوف تارم ةدع مهتناوع راجتلا قلغأ 5

 . 0( م نع ا سوم ل جول ضو قا م ب كولسلا ) ةكاربو قوقرب نيب

 ءالولا لع مهتاقنتو كلاملا ةيرت موضرم لوح تاليصقتلا نم ديزل (؟)

 كيلا نيطالس رصع ىف ىرسملا عمتجلا . روشاع ديعس رظنأ ل يمذاتسال
 .الهإ نمم / 11 ص



 دعا ين نإ دسم

 ةجمنلا تاكو 2! كاذنآ نييرصملا ةارس ىف ةدئادلا ةمغنلا ةباثع ثادوحلا كلج

 داللا برطض#و سوفتلا ىف عزفلا ىرسي نأ أكاد ثداوحلا كلت لسلك ةيميبطلا

 . ءارشلاو عيبلا كرد ىلاتلاب فقوتتو « فولو ىضوفللاب اهتاكسو

 بالو“الا كرلامملا ضرعت مدعب رشأل نيم ردصت تناكر ماوألا نأ مغرو
 لمجم ةلودلا ىف ةيزكرملا ةطللاا ررهدت نأ ردي هنأ الإ راجتلاو ةعايالو سانلل
 مروا ريبعت دع لع « باب نطك وأ بابو برضك ... , ساوآلا كات لثم

 لاوحأب مهثعو نابلجلا داسف ديارت نمولا ىضمو ىدرب ىرغت نب نماحملا ىنأ
 راعسألا عانترأ ىلإ ىعادتلاب ىدأ ام سانلا لاومأ ببث ق اورمتسأ ا ء نمالا

 رضف ... تافولعلاو لالنلاو سريل لاو لركأملا نم ءايشالا راس قف ء.ء..و
 جئاتنلا ىدم ىلإ ريشي أم وهو ©. - ايسيصتو اهسيئر ةيطاق سانلا لاحم كلذ

 كيلامملا ذونن مادعتاو « لغادلا ىف ةلودلا ةطلس روهدتل ةيبلسلا راثألاو ةراشلا

 ؛ املي ريمالا ني بالجالا كالاملأ اميس م اياب هلع ةلتق تيشن (9)

 ةضورلا ةريزج ىف رخآ ناطلس ةيلوت ىلإ اميلي ألو ء« نابعش فرشالا ناطلسلاو
 ىتاج نم لك ىلع ناطلم كاته ميصأ كلذيو «ناطلملا ىيقش كودآ ريمالا وه

 ترمتسأو كللالاو ءارمالانم هءابتا اهنم لكل و ةرهاقلاو ةريزجلا نيب ايف ليلا
 ؛ ةقاذع مايالا هذه لاوط ةرهاقلا قاوسأو اذه ... , امايأ نيفرطلا نيب برحلا
 نيلئاملا ىلع لينلا ءىطاش ىف جرفتلا ىوس لغش سادلل سيلو « ةلطعتم بابسالاو

 ١م. نم زل قر مج كراشأا .٠ ىزي رقم لا رانا أ ء.. ةيوانيللاو ةيناطلسلا نم

 دعتساو ناراجلا كيلا بمس ةئتف تراث نأ هيب ةئس ثادحح 5" مرب» ص دس

 ءسأيأ نا رثتنأ . قاوسالا تقةلغأو لاوحالا تب رطدعاف مهلاتقل ىابتياق ناطلملا

 ءوبج سع مج . روعزلا مئادب

 +م نص . )ب ةرهازلا موجنلا . نساغا ربأ (5)



 شامقلا نوذطخم اوراصو مهرشش ديارتو مهئاءادتعا ثداوح تراك ىدلا تايلجلا

 (1)ءارمألا رايكو تاطلسلاب ميفافختما اوربظأو قاوسألا نم مئاضبلاو
 ٠

 ... » ىلإ انايحأ رطشي ناطلملا ناكةيداصتقالا ةلودلا لاوحأ روهدت عمو

 نيح اه و45 ةنلس ثدصح 5 مهتانرم فقو ىأ < ٠ . . كيلامملا يف ةقذنلا مدع

 جراوش ىلإ ميعومج تلزنف « هكيلامم ىف ةقنثلا نع ىرونلا هرصنق ناطاسلا عتتمأ

 نولوط نبا عماج- قوس اوقرس مويا كلذ فوو نوببنيو نوقرسي ابقاوسأو ةئيدملا

 رصم تداك ىس . . . و نيطسيلا قوسو « عيرلا تمت قرسو « ةيلصلا قوسو

 نيك اكدلا ددع نأ تس'و قاوسألا تقاغأف . مورا كلذ ىف اهرهثآ نع برخت نأ

 ىلاوح راجتلا رئاسش تردق اك اتاكد نيدبسو ةئامممخ ثداحلا كلذ ىف ةيوبخلا

 نأ الإ ةغلابا 1 نم ةرتفاا كلن وخرؤ» هب ربتشاام مغرو "9. راثيد فلأ نيرشع

 داسغلا ىدم لع ثتسحالا هتطوع الام تالالدلا نم لمحت اهتاذ دم ىف ةياورلا هذه

 لدي ىذلا رمالا وهو :كيلامملا بيب ةيلشادلا ةيسارسلا ةاحلا داس ىذلا ثيعلاو

 قف كيلامملا نيطالس ةلودب قلل ىذلا روهدتلاو فيشلا ىدم لع ىرخأ ةيدحان نم

 اذه سيل لمارع ةدع نع جت ىذلاو « اهتامح راردأ نم ريخالا رودأا كلذ

 , أهتم لامي

 آسأ اناك  بالجالا كيلامملا امببس نذملا ثيملاو داسفالا نأ دكؤي اممو

 نساحلا وبأ ءركذي ام « ةلشادلا قاوسالا لاوسأى ع دم ريثأت !ذ « آريطخ

 راتبس] هيلإ لصو ىذلا ىدملا ًاحضوم اه مو. ةئم ثداوح ىف ىدر ىرخت نب

 . مما ص [مو نع مس روقزلا عئادب ١ سايأ نأ (1)

 . ه7 صر ه4 نع 37 ةرمازلا موجالا . نسا! وبأ ()



 دبي ختي هع

 ةكّزس ىلع ىلاتلاب و « ةيمورلا ساثلا ةايح ىلع راثآ نمدكرت امو « بالجالا كيلامملا ٠
 ىدح] نارج جرش نأ ماعلا كلذ ىف ثدح دقف ٠ ءارشلاو عببلا ةكرحو قاوسالا .

 قف نييرصللا ةدام تناك ؟'لاغبلا رورظ ىلعو نيلاخلا سور نع الرمت سنارعلا

 سامحت ةمطق تعقو ني كيلامملا ناسرع دسأ ع نأ فداصتو « روصعلا كلل: ىف

 سرافلا قتحأ امم « ىسماحتلا ترص نم ناصخلا لفجف نيلامحلا دحأ سأر قوف نه
 ةماعلا كلمت لف ءءء. بيرغ رمأ ثدح انهو : ًاعريم ةئاسو هئاصحم برطق

 2190 ,لاحلا ف قاوسالا تقلغأف , ةرهاتلا تينارح ببن ىلإ اولرن كايلامملا نأ ىف

 مح نم هريخألا تارثسلا ىف هتورذ ىلإ بالجالا كلاما داق لصوو .

 هتمواقم نكسمال ادح تغلب مهتوطس نأ ردبيو ٠ ىررغلا هوصاق # تاطلملا

 كيلامم لدبي رجا الو قوسال .. . . نأب هاهو ةنس ةرهأقلا ىف ىدون ثيحت

 « . . . هدي تعطق كلذ لعق نمو + سرف مينم دحال كليم الو ناطلملا

 نبك! نم ةادأملا هذه تناكو . . . , هلوقي كلذ لع سايأ نبأ خرزؤملا نلعيو

 قاوسالا لإ نولغدي كلذ دعب كالامملا تراصو ٠ سانلا قص ىف دادغلا بابسأ

 , 57كللذ نم مهمل دحأ ردقي الو شامقلا نوفطغمو

 نم لوألا رطنلا ىف ةلغادلا ةسايسلا تابارطضالا تناك ا!تيف اذكمهو

 ىلع عذاتنلا وأ ءارمالا راك نيب ةمفانملا ىلإ ةعسار كيلامملا نيطالس رصه

 ةراجتلاو قاوسالا ىلع رانالا أوسأ تقرت ىلا تابارطشضالا فو - شرما

 نيك اكدإا لع ةرركنملا مهتامجهو « بالجالا كليلامملا داسف نإف ل ةلغادلا

 . رصبلا كألذ رخآرأ ىف ةيمولا سأتلا ةاح ىف افولأم آرمأ ناك اهبنو قاوسالاو

 .ةوال/416 صارو ج . ةرعازلا مرجتلا ه نسال وبأ (1)

 ء4 © نص + جب روبالا عن أدب 5 ساأبأ تأ(.



 7 ©. 4 مس

 ةيسايسلا بابساألا لك لثمال ةقباسلا روطلا ىف ءانركذام ناف لاس ةيأ لعو

 ثداوحلا نم ةمثف : ةيلخادلا قارسألاو ءارشلاو عيلا ةكرح ىرحي ىف ترثأ ىتلا

 ىف وأ « ةيفلاط بايسال بعت تناكى نال نتفلا لثم « ًافطخع آمباط دفاع ةسايسلا

 م,تريدأو ىراسالا سئانك قارححإ لثم قئاطلا مباطلا تاذ ثداوحلا هذه باتعأ

 ناكامو ةرهاقلاءايحأ قارحابنايهرلا ضعب مايق وأ نيبصعتملا ةالق ضعي ىديأ لع

 9 ةيعرلاو ناطللا نيب .تاقالملا رثوتو ٠ ةبضاخلا لمفلا دودر نم كلاذ نع عتذي

 . ىلع دلا ىراجتلا طاعنلا هاظم ةلاك فةواتو قارسالا قلذتف

 دالبلا ىف نيميقملا بئاجالاو ىلاعألا نيب ةننف بشن: نأ انايسأ تدع ناكاج

 تقاغأف جرفلاو ابلهأ نيب ةيردنكسإلاب ةئتفلا ترآث نيح ه دبإبب ةنس ثددح اك
 سانلانأ ىلع ةلادلا ةلمآلا دحأب ىريرقملانىدلا قت رزلا ادعو . © ةنيدملا قاوسأ

 ء يمالا ىلوأ تاقرصت مهراكشتسا نع ًايارعإ ةملقلا تحت ًاتاحأ نوربمجت !وناك

 كللذ هيلإ ىدؤيامو « ةماملاو كيلاملا نيب تاك ابتشا نم كلذ نع مستني نأك امو

 . نيك اك داو قاوسالا قالغإو ءارشلاو عيبأأ ةكرح فقوت نم ةرورضلاب

 ءارشلاو علا ةكرجو قاوسألا لع ةيلشادلا ةيسارسلا لاوحالا ريثأت نأ ىلع

 ابجاهتيا نايحالا ضعب قلنت قاوسألا تفاكذإ لاوحالا لك ىف ًابلس ريثأت نكي ل
 ندلاآ فرش ىلع ضيقلا دعب مه عما ةلسا ثددع ًاملثم نيعم ىسأس ثداصم

 . نسامأ ريأ ءا مرج نم / بم ص او قر مم كراشلا ٠ يزيرقملا (1)

 مس 454 نص « 4 ب, رزمزلا مئادب ؛ سأبأ نأ . ه4 ص وهج ةرهازلا موجنلا
 - 470 نم دم 2314 نحس 2 468 مص

 .الابو/ مع نع ١ قر مس كراشلا ءايزيرلأ (؟)

 , روهزلا مئادب : سايأ نبأ ؛ واير نع ؤ ق / مس كرولا . ىريرتملا (©)
 2.455 نم ذل 456 نم م عجاج



 تاب ملفا نع ًاعاونأ هيبسإ !ودل دق سأنلا ناك ىذلا وشن بادرلا ديع
 ابلغتي ناك ىلا ةفيظولا « يهاريإ ةامكلا لامج هوت امدنع ثدح اك 0 يقئاوط
 ناوساألا سأاتلا قلغأ دقو ..ه » عراوشلا ىف نوجرفتي سانلا فقو نأ وشنلا

 ذجوي مل ثيح لويُلا بابرأو عومشلاو لويطلا مرعمو عضوم لك نم ارعم#و
 " نا . هلك مهراول مم وتفم تواح

 تبش ديزملا نب دحأ تاداعسلا ىأ رفاقملا ناطل لا ةيالو دعيو م مم ةنس فو

 ىلع ديدجلا ناطلسلا اهتدغأ اا لاومالا ةرثك بهسإ ءارشلاو عدلا هكر ترهدزأ

 , ضارمتساب يمأب تاطلسلا ناك نايحالا ضب ىفو 27 شرعلا ةيالو دعب هنارمأ
 ىلع بلطلا دادتشإل آرظن مسالسلا قوس راهدزا ىلإ ىدؤي ام مهتحلسأب كلاملا

 . !؟اهداسك ل وط دمع ةحلسالا

 نيلعالس ةلرد ابساسأ لع تساق آل ةدعاطقإلا تاقالملا رابعأ نأ ةصالخلاو

 ءالو نادققو « ةيسان نم كيلاملاو ناطاسأا نيب ةطبارلا نادقف ىمم - كلاما

 ةطاسأا فمش ىلإ ىلاتلاب ىدأ  ةيئام ةيحان نم ( مهديس ) مهذاتسال كيلامملا
 مهئادقفو ء ءارمالا رابكو ب ىعاطقإلا مرحلا ةق  ناطلسلا ىف ةلثم ةيزكرلا

 ء 120/0 نص / 9مخ4 نص إ قل ؟ ج .ةسقن ندعملا (1)

 . نساحنإ وبأ « جاره لس «ا/4 ص ١ هق / ؟ ج كولسلا - ىريرفشملا (؟)

 . 15م ص 1807 سس اة ةرهازلا موجالا
 ٠ ه5 ص ١ ق/ ع ج كولسلا . ىريرتملا (+)
 ىأ ) برحلا ل آب كيلاملا شضرمب ناطلسلا رمأ نأ هرمون. ةنس ثدح (4)

 ىلع بلطلا دتشاو ء كلذل نودمتدي كيايملا أدبق - ( مهحالس مبضارعتسا

 تصرو ميقوس تقتتف . ,' .. ةحلمالا ةعاتص ايف تدسك ةدمادعب ةحلسالا

 .« مهتعانس ابلمعي لمتشاو ميتراجت



-, 2 
 لا ا لا

 الود ميصأ لب ء مهتداس باح نو !ودوعي ىل نيدلا مركسلام لع ةرطيسلل

 ةيحان نم مهنأ ام مهبلاطل نوخضري مهلعج باهرالا نم ًاعون نوسراع كيلامملا

 بلسلا تاراغو ٠ ةئباملا كيلاملا تاراق هجو ىف فرقولا !وعيطتسي مل ىرخأ

 مارع نم اريطش المأع لكش ام . رمخأل نأ نم قاوسألا دع اهوتن ت1 ببنلاو

 قاوسأ ددع ثيح نم وأ ءارشلو عبلا ةكرح ثيح نم ءاوس قارسالا روعدت

 . اهلم لك مجم وأ دالبلا

 اهرارقتسأ ترح نم ةلغادلا ةيسارملا لاوحالاب طيتر] ماه لماع كاتهو

 ىناميإلا وأ ىلسلا هريمأت ثيح نم قاوسالاب طيقرا اك « ةيحان نم ابا رطض1 وأ
 كلت ىف اللا ىف ىلخادلا نمالا ةلاس لماعلا اذه. دصقنو ؛ ىرشأ ةيحان نم اهلط

 لظ ىف الإ صدرت رهدز ]ل قاوسالا ةكرمحو ةراجتلا نأ ىورعملا نق . ءانثالا

 . قاوسالا نك امأ ىفوأ ةيراجتلا قرطلا لوطىلع ءاوس « هباقتسإو نمالارارمتسإ

 هذه نأ دمت اننإف صيصختلا ىلإ ماعلا مالكلا نم انلقتنإ اذإع« اماه ميبص سكملاو

 روصعلا نم هريغ لع قدصق 5« ريمع ىف كلاما نطالس رصع ىلع قدصق ةلوثملا

 . ةيفم راد

 ةيعاطقالاتاقاللملا رايهنإ نأ ىلإ ةقباسلاةليلقلا تاحفسلا ىف !ءامرتدق انك اذإو

 نم بالجالا كيلاملاو « ةبجا نم ءارمالا رايكو ناطاسلا نيب طبرت تناك ىتأا

 !رئاثنا نيذلا كيلامملا كك وأ ىلع اهناطلس ةيركرملا ةموكسحلا دقفأ دق « ةيناث ةيج

 : ايقاوسأو اهرجاتم ترويرتيو آداسق ابف نوشرعي !تاقرطو ةثيدملا عراوش ىف

 كالتأ ةيمتحملا ةجقتلا نإف « اهتاكس نيب عرفلاو قوخلاو ىنضوفلا حور نورشتيو



 . اقاوسأو اهرجاتم نويبتيو « ًاداسف اهف نوثيمو اهتاقرطو ةئيدملا عراوش ىف
 كلدل ةيمتحلا ةجقلا نإف ٠ أبناكس نيب عزفلاو فقوملاو ىطونلا مور نورشنيو
 نمالاب رودشلا داقتفاو رارقتسالا مدعو باراعضالا ةدايس ىف ةرورضلاب تلات
 تاق 5 « قاوسالا ةكرح تشنكتأ مث نمو + ىراجتلا طاشنلا راهدذال مذاللا
 ودب ىذل) رمآلا وهو ؛ قاوساللا كلت تاحاسو ماجحأ تلراضتو ؛ اهدادعأ
 . ( 2 ىداليملا رع سماق ) ىرجملا عسأملا نرقلا ةيادب دَدم احضاو

 ىف لام" هساسأ لع ةلودلا تماق ىذلا ىعاطقإلا ماظنلا روهدت نأ كلذ
 روسجلا تلصأو ؛ ىرلا ققارم تراهئاف ء دالبلا نوتش ةفاك ىلع ةرطيسلا ىف الكف
 ليلا رهث هايم له ةنصارتلا رشقناو « ىلاتلاب ىعارزلا جاتإلا ضفتع]و ٠ عرتلاو
 مطق تاباصع ترشقناو ء نابرعلا داسق ريكو « ةلخادلا ةراجالا تيرط نوحطض
 عس ىلإ مبهاجتاو كيلامملا نيب تاعزانملا ةرثك نم الضف نأكم لك ىف قيرطلا
 اهتسقانلا لاجملا مسني ال ىلا رهاظملا نم كلذ ىلإ امو ... « . اهتادأبمو مهن اعاطق]
 نم ابلك هذهو . ( سمستلا ماظنو ىدقللا ماظنلا ) لعفلاب ابضعب انشقان ىلاو

 رصع نم ىقأثلا رطشلا قف ةحضأو تدب ىتأا اهرايهلاو ةلودلا ةطأس روهد رهاظم
 رصملا كلذ ةيادب ق نماآلا بارطضا ثداوسس تناك نأ دعبو . كيلامملا نيطالس

 نمالا بارطضا مبصأ ل قاعشلا نيطالسلل رصع ىف  اتقؤم الكش ذختن
 . كيلالا نيطالس ىمع رشأاوأ ىف ةيرصملا ةايللا رايت ىف ةتاثو ةمئاد ةرهاظ

 ةتقّوم ةرهاظك نمآلا بارطشا لع 35م ىربرقألا نيدنأل قت حرر منقي و

 5 قع قمطخم كلذك رظنأو . ةساردلا هده نم ىل رآلا تامئرعلا رثقنأ 6

 ةمماوأ مد4 ظعومسمستاع طلو. همك طع لطامو» اطوعأ دع اطع 51:00116 ْفقع#ب

 مم. 301-31



 مسالا

 عفثدإ ... » هصن أم بنكي ذإ ه بع ةنس ثداوس ىف فامضلا نيامالساا ديع ف

 اتصالا ةماعو « محالا الغو « نيم ىلإ بدراللل امهرد نيميرأ نم مسمقلا سعس
 كو « لالثلا تاقو « لاوس*الا تنقوتو , اهم" لثم تفل جس ةلوكأللا

 مه هنس ةدم كلذك اوئاكف « مب. تقاض ىح ةرهاتلا لإ ىساوتلا لهأ مردق

 رصم ضرأب قيرطلا عاطقو , ندسنللا ةوقو « ةرهاثلاو دالدا ىف ىساملا ةرئ

 . , 3" ضعب عم مبضعي سشعلا ةثلقو ؛ نمي انو نمدقلا دالبو

 أمجار نلك ةيك البتسالاو ةيئاذنلا داو اق راعسالا عافترإ نآصنلانم مستو

 ةينم”الا لاوحالانع الضق « ةيسايسلاو « ةيعامتجالا لماوملا نم ددص لشادت ىلإ

 روهدتلا اذه نأ ىلع . ةيزكرملا ةسايملا ةطلدلا روهدت ىلع ةلاد رومأ بلك ىهو

 رطشلا ىف الإ تاشلاو ماردلا ةفص دحتي مل ىزي رقملا هنعو ىذلا وستلا ىلع قلما

 ىرخأ ةرم ن رام ان دج ماقملا أدع قو « كيلامملا نيطالس رصع نم ستسالا

 دأف نأ مضوي ثيح ءهمجو ةنم ثداوح ىف ىربرقملا ةياورب دابعتسالا ىلإ

 لئابق ثيع بيسب نمآلا بارطتاو س ةبس نم ةيلشادلا ةيساسلا ةرادالا

 ىف ةيلغادلا ةراجتلا ةكرحو ةيدامتفالا ةايحلا ىلع !رثأ ىرخأ ةبج نم ثايرملل

 نم ةلاحلا هله نأ ظدحاللاو ال4. نع م قاب ب كوالا - ىزيرمملا (1)

 ناطلسلاب ابطاترإ] نع الق اهومت وأ ةئم ةدم الإ رمت مل قلطملا روهدتلا

 آاموإ سنع ىثأو ربذأ ةثالغو ةئس ةدم مح ىذلا ىجاس رفاثملا ومو جالا

 نم نيرشثملا ىلاوح ىف لتق مث ( نساحلا فأ لوت ىلع أموي ريثه ةعبرأ وأ /

 فالتالا ريثك , داسفلا ف ؟كميتم تاك .. ء هلوقي ىديرشملا هقصو دقو ءامرمع

 ء٠٠» ىدرب ىرخت نبا نسامملا ويأ هنه لاقو ( بعع ص مقام ب كوثسلا ) لاذ

 ْلَظ هي ناكو ٠٠ سدتل ءيم ةأرإدألا مده ةكرخلا عي رس جوهأ شضظملا تاك

 (٠ 1/6 ص ١ جب ةرهازلا موجتلا ) ... ءامدلل كلدسو ترورجو



 ا خ1

 ىدبيو (9هتموكحو ناطلسلا زكرم ةرهاقلا نع ديعلا ديعصلا ايس ال دالبلا
 ىذلا كلا ماظن نوهدت نع هفرعت ام عم ديمب دح ىلإ ًاقفاوتم ىريرتملا مالك

 تسد لع تاعزانلا ةرثك ىف لثع يذلا روهدتلا وهو « ىعاطت] ساسأ ىلع ماق

 . رهاظملا نم كلذ رغو نايلجلا كلاما ثرع ىفو كلاما ءارمأ نيب ةنطلسلا

 نم فلأتت ددعلا ةريبك تاباصع ىديأ ىلع قارسالا تاقرس ثداوح نأ اك

 وون تأ سابا نبا خرؤملا ةيلوح ىف ةتباث ةدام تحبصأ ةاثملاو ناسرفلا

 ليس ىلع بس هةزرو . هة.م تس قق « ضصعلا كللذ نم ةريخآلا تاوبسلل

 ناوسالا ىلع ( رسأنملا) صوصللا تاياصع موجه ثداوح ترثك س لاخلا

 تاياصعلا كالت تاكو « قاوسالا ءارفش لتقو ابنك اكد نم ريبك ددع ببنو

 دج ال ناسرفلاو ةاشملا نم صخش ةنأم لإ انامحأ لصت ةريكدادعأ نم ةنوكملا

 .59 راعسالاو قاوسالا ىلع راثألا أوسأ كرت ام ؛ ابطاقن ضرتعي وأ امقعتي نم

 ثدارحلا لكش ذخغا دق ناك ناونمألا بارطضآ ءوجو نمرشآ ةجو كانهو

 تناك نايحالا ضيع قق « ماودلاو رارمتسالا ةفنص ذشتتالو اريثك رركت ال ىلا

 تيناوحو قاوسأو نك اسصيف ابيلاتع بشتكو رخألنآ نم هرهاقلاف لمتشت قئارخلا

 قاوسالا ةكرح فقوتو 4 ىضرقو تارطشأ نم هيمسق سناك امع الصف ء ةرهاشلا

 . 159 قبارحلا ةحفاكم قف ةزدملا لهأ لانعنأ بيس ةلخادلا

 )١( ىريرفملا ٠ نم ؟قإو جب كراشا .<.

 ص اء. ع ع سي عع اص م ررهزلا متادب .نسألا نا(ئ)

 ؟؟. سل "نو .

 ) )0نيحيسألا ثايهرلا ضم ايلعشأ كا قئا_حلا هتهنع تامواءملا نم يرا
 ةيقئاثو ةسأرد - ىطسولاروصعلا رصم ىف ةمالالمأ:مساتءدبع مساق رانا ابجئاتنو

 ) نص بس 1خ] نص ( !ةالال ؛ فراعملا راد +194 .



 ق نيحسألا نايهرلا نم قيرف اب مهتأ ىلا قئارحلا ثداوح ثرركتم دقف

 لع نتاريسستلا تنأ ه دجس . هنيوز عه ديكور ءهادج#س تاوس

 اهراثآ تناكو « ةئيدملا نم ىرخأ نكامأ ىلإ ترشتنا مث ابلك أب ةيلطابلا ةراج

 ءامحأ ىف ناري تامتعأ نأ هديب ةثم ثدس ا, 29 ةيانلل ةريرك ةيريمدتلا

 ؛ نييديسملا ىلع اهبتضرف دق ةلردلا تناك“ ىتإا دريقلا نم اماقتنا طاط_فلاو ةرهاقلا

 مادختسإو « قيرحخلا ةخلاآ[لل ناكسلا عيمجو ءارمالاو ةرهاقلا بئان لوزن مقرو

 ةئس فو 9 سداسلا مويلا ىف الا دمخت ل ناريلا نإف تاياكمإ نم رقوت ام ةفاك

 قرحيل مايرلا لمتي ًاهررش رياطت مث نييناق دنبلا طخم ناريتلا تلعتشا هابوز
 توب ةدع ناريثلا تسبنا ثرح ةديدش رئاسخلا تناكو « هرهاقلا ىف ةريثك نك'امأ

 ساسأا مدع ىف تل" ىلآو « ةددشملا مالا تاءارجإ مغرلاو ؛ عابرو تدناوحعو
 زك ارملا ةالوو .ءارفخلا بقاري نأب ةمراصلا رماوالاو « ةنيدملا ف تيبملاب ءايرخلل

 نك اسم ىف ابايأو ابلاغ لمعت تلظ قالرحلا نإف . ةيبرلا ىلع ثعبي ىفرصت لك
 ةفرءم نم تاطلسلا نكستت نأ ترد لساك ربش ىدم ىلع !مارحأو ةرعاقلا

 .اهبكنارم ةيوه

 هيام 4 ةيارخإ كوع الان لوس اين ربجت هلأ يود لمتش ناك م قئارحخلا ني نو

 اذه ىف لفسالا نأ ىفشو . 2( تفياوحلاو قاوسالا نم ةريك دادعأ تقرتحا

 )١( ىريرالا « يبو ع / عربم ع ديدسلا مهلا . لئاضفلا لأ نب لضفملا ٠

 سابا نبأ برص / ؟ ب ططخلا ىريرتملا ءووو مر مءجدج برالا ةيأبن ٠ عئادب
 م ءو ؟ ررهزلا 6.١ ) قالوب . ط ( ,

 / ؟ ب كولسلا ء ىريرقملا ءاجايإ# سامبا صام جا ىدرولا نبأ خيرأت (؟)
 ؟مياعص/ 7ع. مجال

 بمهام و قر مب كورلا ٠ ىديرتملا (0)



 مسج 586 عج

 عزذلا راشتلا نم اهبلع بترتي ناك امو « قا رخلا كلت لثم لامتشا نأ ماقللا
 الشق ؛ ءارشلاو عيبلا ةكرح قداسكلا نملاس ىلإ ةرورشلاب ىدؤي ناك ىضوفلاو
 كلت ءاثثأ مئاضيلا نم تايمكو « قاوسالا وأ تيئاوحلا نم ددع قارتحا نأ نه
 ىف ترركس كللذك «دالبلا قاوسا لع كلش نرد ةيبلسلا هراثآ كرتي ناك قئارلا
 بالجالا كيلاملا ابلمثي ناكىلا قئارحلا ثداوح هسكارجلا كايلالارصد رخاوأ
 ٠ بهنلاو بلسلا تاياوع مهل لوسقل

 ةيخم راثأا رداصلل اهم اندم" يلا ةلثمالا لالخ نمةمأع ةروص ىلإ لصق اذكسه

 ىرخأبوأ ةيردبو . رخآب وأ لكشب ترثأ ىلا ةيسايدلاو ةيداصتقالا لماوعلل
 قاوسألا ددع ثيح نمو « ءآرش و عيبلا ةكردس يح نم ةيلخادلا ق'وسألا ىلع

 اكالمضا وأ ةءاغادلا قاوسالا راهدزا ثيح نمو « امامكناو اعاسنا ابماجحأو

 دارطاب ديازتت ةجردب مهاسي ناك ام ةيعببطلا فورظلاو لماوعلا نم كانه نأ دي

 لمارملا هته تلتمبو ء ةلشادلا ةراجتلاو قاوسالا ةكرح لع ىلسلا ريثأتلا ف

 ناضزلا هام صقت أيامو - ضعيلا ابضعبب لصنت معاون ةدع ىف ةيميطلا فوراظلاو
 ناك اك « ءابرلا ابعبتي دق ةعاجم نم كلذ' نع جتني امو ٠ ىداعلا اببوسنم نه

 _ رهشال وأ هس هم م للويعم روش لا نأ رخل 00م ثدع

 تاضيأل بوستم نم هتدايز وأ ءافولا دس نع لدا هآيم طوبه نأ عقاولأو

 ةماع ةثراكو . كاذنآ ةيرصملا ةايملا ىلع ًايقيتمس آرطش لثع ناك ىداملا

 رسم ىف ديجولا ىرلا هايم ردصمره للا نأ قورعللا نق « ايعوقو عيا ىعض

 تاضرفلا ءاجو هبوستم داذ اذاو « ةعاررلا ناوأ تاف ءافولانع رصق اذإف ءابيرقت

 نود ةئلا رمك نيلاحخلا قو ء اضيأ ةعاررلا نارأ تافو داللا اغا لاو

 ( كلاعأ! رصع ف قاوسألا له عز



 بس 51

 ىف ةراجتلا ساسأ ىلع موت# ىثا قاوسآلا ىلع كش نود رثؤيام ةديدج ليصاع

 باتثت ةعارزلل مزاللا دحلا نع ىبتلا ءام لقي نيحو « لالذلا ابمهأو ليصاملا هذه

 نيزذ ىلإ نرعراسي مث نمو « ةديذجلا ليصاحلا ةعارز مدعل ةجتن ىواخنا سانلا

 ةيحاف نمو « ةعقوتملا ةمزالا ءانثأ مهلاع توقو ميتوقل اناض مهد ىنلا لالغلا

 مقر قيرط نع راكأ سابرأ ىلع لوصحلا ىف ًاعمط نيزختلا ىف راجتلا أدبي ىرخأ

 ىف اهنم حورطمللا لقي انيب لالغلا ءارس ىلع لابقإلا دعي اذهل ةجيتنو « راعسالا

 ىمح دتمو ؛ رامسألا ىف ريطخش ديمست لاحلا ةميطب كلذ عبتيو « قاوسآلا

 ,217. سوبلمو بورشعو لوكأع نم ىرتشيو عابي أم لك ىلإ ... . رامسالا

 هأم طويق نع ةمئاتلا فوراتلا ثولدتسي راجتلا ضع نأك ىرخأ ةيسأت ندو

 « تامزألا هذه ءانثأ شنلا يلاسأ ىلإ نوأجليو « ناضيلا رخأت وأ ليتلا

 رصانلا ناطاسلا مايأ ثدح اك « داوملا نم هريغي سس الثم س قيقدلا نوطاخيف

 ةاثمالاو ليصافالا نم ديزكلو « «مص ع ؟ "ص . ةمآلا ةناغإ « ىريرقلا )١(
 هجوو ةيلخادلا ةراجتلا ىلعو ء رصعلا كلذ ىف ةيرصملا ةايحلا ىلع ليتلا ريثأت نع
 راد .٠ كيلاملا نيطالس رصف ف ىرصلا عمتجماو ليتلا ) قمحاأل رظلا صاغ

 باشكي ةمالا ةئاغإ . ىريرتملا . اضيأ رظناو . ىناثلا بالا + ( ١ ديرو فراعملا
 مهلا ضربي هنآل رصمأا كلذ تافاؤم نيب ةعون نم ديحولا ربتعي ثييحن « عملا
 لم ةريطخلا ابان نع داضف « ابجالع ىف ةلودلا لئاسوو « ابءايسأو تاءاجنا

 ةمرقمس ىريرقملا كردأ دقو « داليا ىف ةيداصتفالاو ةيعابتجإولاو ةيسارسلا ىحاوتلا
 رشأ# نأ ىأ « نيئس ءالنلا دلع رصع ليلا ىرج رخأت اذإ ...٠ . اهادؤم ةماه
 اببف عفترت ىلا طحقلا تاونس نم ةلسلس ىلإ ىعادتلاب يدري ناك ةئس ناضيفلا
 ءامو جب ؛ أنا دقع ؛ ىعلا ًاضيأ رظناو . قاوسالا نم عئاضبلا قتفتو راعسألا
 .؟414 هثنلرر



 نم يدلكللاك نيخلا حيصأ ... ١ ذإ ه بج ةنس ةعاجب ءاثثأ نوآاق نع دهم
 هين فندي 5 سأثلل هبالكلاو تأتملل مدل نوعي ضعبلا ناك ا 8 داوسلا

 موسلو « ةتيلا باردا مول نوعيبي ةعابلا ضعب ىلع ضيف ثبح ه مهو
 , 5 بحال

 نوعفربق ٠ ةعاجنأو ةمآلا فورظ لالغتسا ىلإ راجتلا اجلي نأ ىعيبطلا نمو
 , 7 راعسالا عفر ىف آاممط نرختلا نم نورتكيو ؛ راعسألا

 ةك روح نم لاقي ىذلا دملا ىلإ نايحالا ضعب ىف لصي ليثلا هايم طوبم نأك 5

 .؟ة”راعساألا عاقترأ لإ ىلاتلاب ىَد ةء اع لالغلا لعش ةرهأفلا كَ ءىجنأ نع

 م 5 مح ةمثلأ ةياغإ ٠ ىومرقلا (9)

 .ط ) موو ص / موو صال + ةرهازلا موتا . نساحلا وبأ (0)
 .( اينروفرلا#

 تندم ىلإ مه هوم ل دوو ةلس ةعاجم ءانثأ راجتلا دحأ سابرأ تدل (؟)
 ةناغإ . يىزيرقملا ( امو مهرد ىئامو ةئأم نيد ام انيتك لداعلا ناطاسلا دبع

 لالذلا بكار نيمداقلا ناجتلا ضفر نأ ه بوح ةئس ثدح 5( + ص ةمالا
 راعسالا نال ( ىريلا ةرهاقلا ءائيم ) قالوب لحاس مهشالغ مي ديعصلا نم
 / 8 ىف . تارفلا نبا خيرات ) ةيردنكسالا بوص الامث رابصالا اولصاوو مهجعت مل
 ءادثأ مظاعتت ءابطالاو نراطعلا حابرأ تناك ا ( عمو ص/وال64 صو دلج
 ة/اغإ . ىريرقملا ) ءايطالاو ةيودالا للغ باطلا دادتشال ارانب تاءاجناو ةثروالا
 1 1 لا رص و ةمالآ

 تأرعلا نا خيرأت : مو نم . قر ج كراسلا < ىريرملا (4)

 ءاذ نصح 4 او



 دمس نع ليلا روصق نو ةجتاتلا ةعاجملا وأ ءالذلا نركي نايحالا نم ريثك ىو

 نورك نأ ىرخأ نارحأق ثدعم ناكاك , نيعاوطلاو ةئبوألا راشتنا ف ايس ءاذولا

 ريدجلا نأ ىلع « رخألا امبنم لك بكاوي ام رو: نوءاطلا وأ ءابوال ةجيقن ةعاجملا

 ءاب وو ةعاجت نيتسو ثالث نم لّقيال ام دبش كيل(1) نيطالس رصع نأ اتع ركذلاب

 هدع ضاقخ) ىف لثم' ىذلا بيهرلا ىعاتجالا روهدتلا كلذ اهتجقن نم ناك

 ىلإ اهثانبأ نم ريبكددع لو لآ ىطسولا ةقيطلا رايرتاو ؛ الئاه ًادمافنما ناكسلا

 لإ امو « عمتجارقو تاقالخأ روهدتنع الضف « ةثرالا رتاعاجلا بيسب نيمدعم

 ةثبوالاو تاعاجملا تاريثأت تلثم 5. ليصفتلاب ات لاحم اذه سيل جانت نمكاذ

 سصأقتنعالضف « عئاضيلاءاهتغخاو « راعسآلا تالدعم عافت راف ىداصتقإلا ديعسلا لم

 لْغشتي نأ ىعيبطلا نم ناكءابولا راثثا تالاف « ًامجحو آددع دالإا قاوسأ

 ؛ ةيمولا محلامعأ ةلوازم مرودقع نوكي الأو « مهتامايتما رئاس نع هب سائلا
 لامعأ فقوتتو « اهمضي نم تالوصحملا دمت ال ا« اهرب نم ضرالا دمي الف

 رداصملا هتفرع ىذلا « ريبكلا ءاتفلا , ءانثأ ثدح © قارسألا رفقتو « ديصلا

 815م1 دوسسألا ءايولا مساب ةيبروآلا رداصملا ةتفرع اينب مسالا اذبب ةيبرعلا

 ةرصامملا رداصملا هردقت ) ناكسلا نم سيك ددع ترك ًارظنو 2 © مودم

 ةنم « مالهم ةنس نيب ام ةيرصملا دالبلاب ملأ ىدلا ءابولا اذه ءانثأ ف (1)

 ىمولا ددعلا حوار نيماع ىلاوس داليلا ىف هيلاثع بشقتي ستسأو ب هدبعو
 قاوسأ تقلغأ  اموي ةمسف هفلأ نرشعو فالآ ةرثه نيبام ءاياحضت
 ٠ ىزيرقملا ). اهبف دوعقلا ىلع دسأ ردقي ملو سيبلب قأوسأ تفاج 5: ةيردتكسالا

 ءابولا اذه لمش دقو ( ا ض ءاةيابو ص ءاباباب نع م قل م ب كوالا

 ضمب راقتلا نع جو « ايروأ تح ايسآ قراثم نم ضرالا عاقب لك بيهرلا
 سس ضاؤأ كفر ايروأو رصم ىلإ ىمقالا قرشذلاو دنطأ نم ةثاولا صضارمألا



 م 3: هع

 نم لالفلا دجت ملو « ةريبك ةجردب رامسالا تضفخنا ( ناكسلا ددع لث لاوح
 عابيو. . . لاحالاب اهيلع ىداتي نآك هنأ ةجردإ عمصخر ململا بتلك نإ ىللب ءايحطي

 1 . ةضفلاو بهذلا رامسأ تطيه كللذك « . .٠ نم سعرأب اهنم للا

 تاعاجناو ةئرالاو نيعاولتلا ةلسلس نأ لإ ماتلا !ذه ىف ريشن نأ اب ردحيو

 ضءب ىف ةبراقتمو ةيقاعتمو ةليوط ةفمرالا ةرتنلا كلت ف رصم اه تضرعت ىلا
 اهتيلاع نأ ظحاليو « ةدح ىلع اهنم لك نع ثيدحلا بعصو ثرحي : ناحآلا

 ماظنلا نأ ديب ٠ تاضيملا مسوم نابإ ليثلا هايم ةدايز فقونل ةجيقن ثدح ىملنملا
 اءوس دادرب ضالا لبج كياملا نيطالم ةلرد هسأسأ لع تماق ىلا ىعاطقإلا

 تناك دف + ثراوكلا كلتل ةليس ةسيرف تناك نيمدعملا نييرصملا ريهاج نأ كلذ

 ؛ ةدئاسلاةيعاطقإلا تاقالعلا راطإ ىف ءارمالاو تاكملا ىلع ةعروم ةيعادز ضرآلا
 ؛« تامزالا كلت لثم ةبجاول ةيئاذنلا داوملا نيريخنل ةصرفلا ميدل تناك م نمو

 ناك ىرخأ ةيحان نمو ةيعيبطلا فورظلا ةمحر تمت نييرصملا عوج تشاء انني

 ةياراك داليلاب لمت نيحح ةديمب قطانم ىلإ توبروم ةلردلا نايعأو ءارمالاو ناطلسلا

 سب رصللا ةريمج نم مظعالا داوسلا محو « ةماعلا و ناك اذكهو ١0 عونلا اذه نم

 ىف نوطقاستيف عوجلا مياتقي ة] ثراوكلا كلتل دلبسلا ةسيرفلا رصملا كلذ ىف

 نم هريغ وأ نرعاطلا رشي كثدجلا نم تاقرطلا فيجن نيدو « تاقرطلا

 دقع . ىرعلا . رظنا « نييكلا ءاتنلا , كلذ لارمأ فصو ىف نرسل !نرغرئااص
 . كراسلا . ىريرقملا هه ادبوو ةلس ثدارس ب4 ب . نامزلا لهأ م رأت ىف نامجا

 ١.4 ص ١] ب ىدرب ىرغت نب نساحملا وبأو « اهدعي امو ايايءا نس م قر وج
 ٠ اهدمت أمر موو“ نص ام ب . ةرشامغا نيس . ىطوسلا ؛ اهدمد أمو

 ؟ق / ٠١ < . كولسلا ٠ ىريرفلا ء ووو نم معيض . ناأ دنع .ء ىعلا (1)
 مثادب . سايإ نأو ل. صال مص و ةرهازلا موجنلا ١ نساحنلا وبآ هيب ء ص

 ١45 ص / مون نع ع با رومزلا



 هس أي عا دس

 ء ةثراكلل ةرمدملا ةيعايتجالاو ةيداصتقالا راثألا ىلاوتتو ةيئابولا ضاارمألا

 : ءاآرشلاو عيمأأةكرححو ةلخادلا قاوسالا طاق كلذف اع ةأمجلا ىسارن لك لدشتو

 ةكرتح ىف ةراؤملا لءاوعلا رصحن نأ عيطتسل ال اننأ مضاولا نف , اريخأو

 مأ ناك ًايسايس « هنيعب دحاو راطإ ىف كيلاملا نيطالس رسع ىف رصم قاوسأ
 تكياشتو تلخادت ابلك لماوعلا هذه نأ ةقيقحلاف « ًايعيبطم مأ اعامتج] مأ ًايداصاتإ

 ءادم ديدمت بعصي لكسشي ةلخادتم قارسالا لع اهتاريثأت تناك ثيح اهنيب ايف

 طبر ىنا# ةرقفلا لالخ نم موضوب دسجتلا ىديرمملا نيدلا قن خرؤملا ةميق لءلو

 «ىموكسملا زابجلا داسفو « قاوسالا داسك ىف ةلثمتملا ةيداصتقإلا ةرهاظلا نيب اهف

 رهخلا طيض لئاسو لامه نأ اء ءاذشلاو ةاضقلا ممذ داسف نع الشق ؛ةلودلا لو

 روهدتلا نم ديرما ىلإ ىدأ ىرادإلا زابللا داسق ببسي رو_سسجو سارع نع

 ةقبطلا رايبلا ببسي ٠ ةيعايتجإإلا مقلا ةلزلذ ىلإ هرودب صدأ ىذلا صاصتقالا
 داسق ببسب نمالا مادعناو داسكلا نيب ىريرقملا طبر 5« رقنلا حويشو ىلطسولا

 ثيم قالخالاو ىعامتجالا نايكلا ةلشل نم كلذ لكنع جدن امو ١ نايرعلا
 .2؟هريعت دس لم ابيرق نيدلا ميصأ

 4007 هنوعو هللأ دمحم م

 ةنس تلخد ٠.٠ د ( "84 صا ق / ع ب كرتساا ) ىريرقملا لوقي )١(
 ةالولاو فاثكتلا نم رمالا ةالو لظو داسك ىف قشمدو ةرهاقلا قارسأو * مه
 اهزثك أ رصم ضرأو « مهتفابت نم مههف ةماعلا ةلاق تعنش دق ةاضقلا باونو « شاف
 امإإ ابفاشك نإف ء روسجلا لمسي ةيانملا ةلقو « هناوأ ىف لينلآ روصقل ةعءارز ريغب
 3 مهناوعأو مهسفنال ىسارتلا لام !وعمجي نأ ابلمعل !رجرخش اذ) مهأد

 قع سانلاو « ريشعلاو نابرملا ثيع ةرثك نم ةفوذع مادلاو رصع تاقرطلاو
 داكن الق « عمطأاو سشلا ميلع ىلوتساو رقفلا ميلع بلغ دق مهتاقبط فالتخا
 ...«٠ هل رصانال ايرغ نيدلا سيصأو ؛ ءايئدل اهتبم ايكاشالا دمت



 :(ه الو تاشرقلا دمحأ نب دم ) ةوخالا نا #

 ١ هاب جدربكا « ةبسملا ماكحأ ىف ةيرقلا ملاعم ء

 : لئاضنلا ىفأ نب لشمال ( لئاضفلا نأ نإ :

 « ديمعلا نبأ نع رأت دعب يف ديرفلا ردلاو ديدسلا سهلا و

 . رظنأ 8!هعط## . هيشولب رششلو ةمجرت

 عجوتجس]هوبأك 0 ةعاملاه. 1هودع. 1117, ل1

 1116 سيرأب

 ٠ م ه8. ت ىرصملا”سايأ نيدمأ دمع ) سايأ نأ (:

 ها#ا9قالرب  .ارجأ# ع« روهدلا عئاقوى روعرلا عئادب د
 ةرهاتلا قنطصم دمع . د قيقمت . ةيناملالا نيقرشتسملا ةيعمج ةعبطو ١<:ة!

 : ( ريهاريإ نبدممم هللا دبع ) ةطوطب نأ ه

 !مم١ سيراب ءرافسآلا بئاعو راصمالا بئارغ ىف رلاظنلا ةفحت»

 : (هدباب تا ىكري ىرغت نب فسوي نماحلا وبأ ئدلا لامج) ىدرب ىرغت تأ ه

 ةيرصملا بتكلاراد ةعيطاءزج#< «ةرهاقلاو رصم كوامىف ةرهازلا موجتلا د

 ٠ اينروفلاك مهاديإ و ثداوع- نم ءأدتإ] ربوب ىلو ةعبطو

 : ( ها/الال ت ىرأقلا ىرديعلا دمع نب دمع هللا ديع وبأ ) ساما نبا 2

 ه عم ة رهأتلا ءازجأ ع , لخدملا ه



 نا ا

 : ( همهو ت نالقسلا رجس نا ظفاحلا ) رجح نأ .

 م1194 ةرهأتلا ىثيح نس . د قيقمت « رمحلا ءابنأب سفلا ءابتأ ه

 : ( هم. ت ىئالملا رمديأ نب دمحم نب ىهارب] نيدلا مواص ) قاقد نبأ -

 ه1714قالوب رثوف هرثشن ه ج ء ع ب ء راصمألا دتع ةطسارل راصتنالا .

اب تميحرلا ديع نب دمج نيدإإ رصا# ) تارفلا نا ه
 : ( ه مء

 نيدلا رع ءالجتو قيوز نيطئطسنق . د هرثل « كولملاو لودلا خيرامت ه

 م1447 تورس

 : ( هديب. ترم* نيدلا ناز ) ىدرولا نأ 8

 مه 4و ةرهاعلا تنأم زي « ىشيلا واغأ ىف رصتخلا ةمثث »

 ١ هنبالإ ت باهولا دبع رصن وبأ نيدلا جات ) ىبسلا ( :
 « ممللِإ قيمر ىعللا دعم و

 م 158 ديل

 :(مو دمام ت نابع ركب ىفأ نب نمحر لا دص نب دمع نيدلا نش ) ىواشلا 8

 هاو قالو « كراسلا ليذ ىف كلويسملا سنلا

 :( رونك د ) روشأع ديعس 5

 ممم ةرهاثلا « ماشلاو رصم ىف قياملا رصعلا ه

 م ١49 ةرهاقلا « كيلاملا نيطالس رصع ىف ىرصملا عمتجا ه

 2: ( نمحرلا دبع نيدلا لالج ) ىطويسلا ه

 ماعد ةرهاقلا ناءزج « ةرهاقلاو رسم رابخأ ىف ةرضاحلا نسحو

 (هموة ت ىيعلا رديلاب سيرشلا ىموم نب دمحأ نب درت نيدلا ردب ) يملا ه



 مميسب ةيلالل سس

 « ىدودخلا خيش ديوألا كلملا ةريس ىف دتيلا هفيسلا د

 5: ١ ا ةرهأاقلا توتأش دمع ميش قيفحت

 « نامزلا لهأ نيرات ىف ناملا دقع ه
 سيرأت !همك مقو ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 .( ثمل ت الغ ن دمحأ ندلا بابش ) ىدتشغاعلا #

 م1و18 ةيرصملا بتكلا راد !مرج ١ع « اهلإلا ةعانص ىف ىثعألا مبص و

 ٠ ( ررتكد ) مساق هدبع مساق
 م 151/9 فراعملا راد « ىطعسولا روسنلا رصم قف ةمذلا لهأو

 م1594 فرأاعملا راد كيلاملا نيطالس ىصع ىف ىرصملا عشجلاو ليلا ه

 . (* معو تبلغ نب دمحأ نيدلا ىقل ) ىريرقملا 78

 هرب. نالرت  نآءرج  .راثألاو ططخلا ركذب راتمالاو ظعاوملا

 « ُكولملا لود ةقرعمل كلواسلأ د

 روشأع جحاتفلا مليك لمس ٌمدأع) قطاصم نش .د ىثف

 اهب ةيرصملا 'بتكلا راد

 « ةمغلإ فعكب ةمآلا ةناغإ

 ما؟ن- ةرهاقلا لابشلا ندا لامع . د قيوم

 « زور ةيتيطنطقلا « ةيمالمسالاو ةعدقلا دوقتلا د

 « هيك رامملا سبالملا و .(*+أا٠- ل ) رباع

 !ها» ةرهأاتلا ىعيف نحرلا دبع . د ؛ ييشأل ملاص ةمجرت



 تع اي سمع

 . ( ه مم تاباهولا ديع نب دمأ نيدلا بابش ) ىريوتلا

 « بدلا نوف ىف برآلا ةيابث د

 ةماء فراعم نجح ةيرصملا بتكلا رادي طوطخم ماب ب نم ءادتإ

 آكل, مقطخم# ؟ 0
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